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La Castanyada

El dia 1 de novembre es va fer la Segona Castanyada 
Popular a la plaça Major de la nostra vila, organitzada 
per l’Assamblea Vergelitana per la Independència (AVI), 
i també el II Concurs de Panellets. Les dues guanya-
dores varen ser Pepita Soler, que presentà Els jueus, 
i Mercè Bosch, amb Panellets de codony de l’horta 
de can Moy. Com ja és habitual, també a l’escola els 
alumnes, professors i pares varen gaudir de la seva 
castanyada amb danses i balls sobre aquesta temàti-
ca. Els nens i nenes anaven disfressats de castanyers 
i castanyeres, i s’ho van passar d’allò més bé amb la 
festa tradicional.

               J. C.

El passat 1 de juliol es recuperava l’Aplec de la Vall. 
El mal temps, però, ens va jugar una mala passada i 
només es van poder fer alguns dels actes programats. 
La pluja començà de bon matí, però alguns valents 
van atrevir-se a anar a la Vall amb bicicleta i d’altres, 
caminant. La missa es va poder celebrar a la petita 
esplanada de davant de l’església. Seguidament Sal-
vador Vega ens aportà unes notes històriques sobre 
Sant Pere de la Vall, i també hi va haver jocs de cu-
canya per a la mainada. A partir d’aquell moment, la 
pluja va fer acte de presència amb més insistència, i 
els organitzadors van decidir anular els actes previstos 
per a la tarda, la subhasta de productes agrícoles i 
les sardanes. Un grup de gent, tot desafiant el mal 
temps, van quedar-se a dinar a la Vall. En no poder dur 
a terme la subhasta de productes agrícoles oferts pels 
hortolans de Verges, se’n va fer donació a Càritas; el 
sorteig de la panera va tenir lloc durant el sopar popu-
lar de la festa major, i amb els diners recollits es van 
comprar dos bancs, que es van instal·lar a l’institut. 

D. P.

Aplec de la Vall
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L’edició 2012 dels Vespres sota el campanar va 
presentar una programació molt especial per celebrar 
el desè aniversari. A la programació habitual de música, 
cinema i espectacles infantils, s’hi va sumar un Cap 
de Setmana Vergelità, on els músics de Verges varen 
oferir als vilatans les seves actuacions.

El divendres 20 de juliol, Jordi Gallegos, de l’Escala, 
va fer una conferència sobre les cobles vergelitanes 
de primers del segle XX, que pensem oferir en versió 
escrita en la nostra revista de manera immediata. L’ac-
te va ser amenitzat per les intervencions musicals de 
Ramon Joanmiquel, Adrià Matas, Marta Santos i Ra-
quel Cebrià. Poc després, a la plaça Major, va actuar 
el cantautor Carles Ribot, que presentava el seu treball 
Vergesdosmiladéu, disc que ja va ser ressenyat a País 
Petit 16 .

L’endemà, dissabte, va continuar la marató de mú-
sica a càrrec d’Ara Pla! –ressenyats a País Petit 17–, 
amb el seu repertori tradicional, a l’església; Dylan 
Quartet va seguir la festa a la plaça Major i, per agafar 
força, sense perdre temps es va oferir als assistents 
una gran botifarrada, animada per Tomàs Fletxa, el 
nostre col·laborador. Per acabar la jornada, els més 
joves del poble, Fake Electricity Pylon, hi van posar la 
música més actual.

El diumenge 22 va començar amb una passejada 
cultural pel poble: «Terra de músics», a càrrec de Sal-
vador Vega, Josep Cots i Albert Casabó. A la tarda, 
els estudiants de música vergelitans ens van oferir la 
cinquena edició del ja tradicional concert que dirigeix 
Cristina Ferrer, un concert de participació massiva, 
que ens va fer veure que el futur de la música a la 
nostra vila està ben encarrilat. I es va cloure aquesta 
programació tan especial amb el retrobament de Ha-
lley. El grup, que durant molts anys ens va fer ballar a 
la majoria de les festes populars, va tornar a l’esce-
nari després d’haver-lo deixat feia deu anys. Una nit 
nostàlgica que va tancar de manera brillant aquesta 
programació especial dels Vespres sota el campanar.

J. R.

Cap de Setmana Vergelità

Dintre del Cap de Setmana Vergelità que va organitzar 
l’Ajuntament de la nostra vila, el conjunt Ara Pla! va 
oferir a l’església parroquial de Verges, el passat dia 
21 de juliol, un magnífic concert de polifonia tradicional 
i popular que va fer les delícies del públic assistent a 
l’acte, presentat per Ioia Llauró. Aquest conjunt el for-
men la Maria, la Montserrat, la Mar, la Mònica, la Mireia 
i la Núria, que, com elles mateixes expliquen, es va-
ren conèixer en un curs de polifonia tradicional a l’Aula 
de Música Tradicional i Popular de Figueres. Entre les 
cançons que varen interpretar hi havia aquestes: Sota 
l’olivera, El cant del poble i La santa espina.

J. C.

Actuació d’Ara Pla!

Exposició de pintures de Lluís 
Vilanova

Els afeccionats a la pintura hem gaudit al bar Les Ne-
retes de l’exposició Però on són les fronteres?, de 
quadres pintats per Lluís Vilanova, professor d’educa-
ció física del col·legi Guillem de Montgrí, de Torroella 
de Montgrí, que diu: «Si la muntanya no ve a mi, hi 
vaig; si no hi puc anar, la pinto.» Vilanova és un ver-
gelità apassionat per la muntanya. Entre els quadres 
exposats, hi ha, per exemple, Dalí i els Alps, Camí de 
les estrelles, La porta de la llibertat i Gaston i el tauró. 
En Lluís és un muntanyenc de primera.

J. C.
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El 2012 ha estat el millor any quant a resultats esportius 
d’en Quim Gallart, el vergelità de qui ja hem glossat 
les gestes esportives en els darrers números de País 
Petit. Ha aconseguit ser campió de Catalunya màster 
de pentatló a l’aire lliure en el campionat celebrat a 
Cornellà de Llobregat el 15 de setembre del 2012, 
i tercer en el Campionat d’Espanya del 7 d’octubre 
del mateix any a Chiclana de la Frontera (Cadis), 
sempre representant el Club Natació Olot. En tots dos 
campionats, a més d’una lloable regularitat, en Quim 
ha esgarrapat punts als seus adversaris fent valer la 
seva superioritat en la darrera prova del pentatló, la 
dels 1.500 metres, en què ha superat per més de 40 
segons els seus rivals.  

En el Campionat de Catalunya celebrat a Cornellà, 
amb uns registres de 4,74 m en salt de llargada, 
29,5 m en llançament de javelina, 27 segons en els 
200 m, 19,41 m en llançament de disc i 5 minuts, 2 
segons i 23 centèsimes en els 1.500 metres llisos, 
va aconseguir 2.492 punts, els suficients per a poder 
pujar a dalt del podi i ser aclamat nou campió de 
Catalunya de Pentatló Màster 2012. 

Des de País Petit, Quim, rep la nostra sincera 
felicitació.   

Q. F.

Quim Gallart, campió català de 
Pentatló Màster 2012   

Martí Torres i Eudald Fabrelles han quedat campions 
de la Copa Gironina de BTT en les seves respectives 
categories.

En Martí ens diu que fa dos anys que fa ciclisme 
de muntanya, però que aquest any ha començat 
a competir i, a més, s’ho ha passat d’allò més bé. 
Pertany al Club Ciclista Cromoly Bikes Vall del Terri, 
però s’entrena tot sol i sovint amb el Club Ciclista 
Montgrí-Enplater. 

I encara que el mèrit és dels corredors, cal reconèi-
xer l’aportació en l’èxit aconseguit per part de Carles 
Serra i Carles Fabrelles.

J. C. 

Dos vergelitans campions de 
ciclisme
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El passat dia 15 de setembre, durant la festa major 
de Verges, va tenir lloc un esdeveniment esportiu amb 
uns 800 participants i uns 35 voluntaris, entre verge-
litans i gent de fora. La cursa, anomenada «dels Mil 
Homes» per la quantitat de participants, consistia fer 
un biatló, una cursa de bicicleta i córrer una distància 
determinada. Els qui no volien fer aquesta prova tan 
dura tenien dues opcions: fer una gimcana o simple-
ment voltar pel poble. Aquest biatló internacional va 
ser organitzat per una empresa privada que cercava 
un poble on poder-lo fer, i l’Ajuntament de Verges va 
creure que era una bona opció de donar a conèixer 
més el nostre poble i posar-lo dins el mapa de les em-
preses que es dediquen a l’organització d’esdeveni-
ments. Els participants provenien de les diferents seus 
de la multinacional. Cal destacar la presència dels so-
corristes de l’Associació d’Ajuda en Carretera (DYA), 
que també varen tenir una feina notable i varen saber 
resoldre amb gran professionalitat els petits accidents 
soferts pels participants.

J. C. i S. M.

Cursa dels Mil Homes Incendi a l’Empordà

El 22 de juliol, havent dinat, el cel va quedar negre 
com si una gran gropada d’estiu estigués a punt de 
deixar-ho anar tot amb aigua; però no era aigua, sinó 
fum, el fum del gran incendi de l’Empordà que va calci-
nar gairebé quinze mil hectàrees de boscos i conreus 
ajudat per una tramuntana fortíssima que feia impossi-
ble poder-lo controlar. Verges va quedar a part del foc, 
però no de la important columna de fum, que va deixar 
un bon rastre de cendres per teulades i terrats, i que 
va arribar fins a les Balears. Per sort el vent va encal-
mar abans que pogués travessar l’embassament de 
Darnius i arribar a l’alta Garrotxa, i va possibilitar que la 
decidida intervenció de bombers i voluntaris forestals 
fos finalment eficaç.

J. R.




