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El mes de febrer passat es va celebrar l’as-
semblea de l’Associació La Processó de 
Verges. Durant aquesta, es va fer un repàs 
del que s’havia fet en la processó passada 
i es van presentar les activitats i el pressu-
post per a la del 2011. Aquest any hi havia 
una presentació important, el nou reglament 
d’actors. Lluís Llach, el director, va explicar en 
què consistia aquest reglament i com s’aniria 
desenvolupant; va posar molt èmfasi en el fet 
que aquest reglament el que vol es propiciar 
que hi hagi més participació i que tothom 
tingui una oportunitat de poder participar en 
algun paper amb text. Abans de la votació, un 
soci va presentar una esmena que es discutí 
entre tots i finalment fou acceptada. El nou 
reglament d’actors va ser aprovat per la ma-
joria dels socis.

D. P.

ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ
LA PROCESSÓ DE VERGES

Fidels a la seva cita anual, els Reis van arribar 
amb carrossa pel camí de la Tallada, on petits i 
grans ja els esperaven amb fanalets i cançons. 
La novetat d’enguany, el lloc de recepció: a la 
renovada plaça Major, dues fileres de torxes els 
menaven als respectius trons, situats sota el por-
xo de can Font. Primer, però, van entrar a la casa 
per fer els parlaments habituals, cada un des 
d’un balcó, on els va rebre l’alcaldessa. Melcior, 
amb gran gesticulació i cerimònia, ens explicà les 
peripècies del llarg viatge en la seva llengua, amb 
algun mot que podíem entendre («estel», «per-
duts», «Montgrí», «nens», «Verges»...); Gaspar, 
l’únic que dominava el català, digué ben poca 
cosa: s’havia refredat i estava afònic, i Baltasar, 
per mitjà d’un traductor, ens prometé que l’any 
vinent ja ens parlaria en català.

El nou escenari, fantàstic, ni fet exprés.

M. S.
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El 25 de març es va fer a la Sala Polivalent una 
xerrada sobre nutrició a càrrec d’Anna Comas, es-
pecialista en el tema i professora d’educació físi-
ca. L’acte el va presentar la presidenta de l’Asso-
ciació de Dones Vergelitanes, Susanna Mustera, 
que l’organitzava, i hi va haver molta participació 
del poc públic assistent, majoritàriament femení. 
Comas explicà que cal alimentar-se adequada-
ment per a no deshidratar-se i que cal controlar el 
pes. Va dir que els aliments calòrics són els que 
aporten proteïnes, hidrats de carboni i greixos, 
i els no calòrics són els minerals, les vitamines, 
l’aigua i la fibra insoluble. Una mala salut pot de-
bilitar l’activitat física, donar cansament i afavo-
rir el colesterol i la hipertensió. També aconsellà 
que a l’estiu es begui molta aigua, i va dir que 
el sucre descalcifica els ossos. Hi va haver mol-
tes preguntes sobre el menjar, com per exemple 
les amanides, els precuinats, el formatge, l’arròs, 
etc. Algunes de les respostes van ser que, tant 
el formatge de cabra com el d’ovella, per a ser 
una delícia per al paladar, han d’estar ben curats, 
i que el típic menjar de McDonald’s porta molt 
colesterol.

J. C.

El dia 11 de febrer va tenir lloc al menjador del 
CEIP Francesc Cambó la projecció de la pel-
lícula De Oriente a Oriente, com a cloenda de la 
Setmana de la Pau. L’argument és sobre els ma-
trimonis pactats i un pare pakistanès que vol fer 
casar els seus fills per força, a canvi de diners, 
amb noies que a penes coneixen. Les escenes 
són molt dramàtiques, perquè hi ha molta vio-
lència de gènere, picabaralles, etc. La projecció 
finalitza quan un fill que viu a París decideix que 
hi torni a haver pau a la família i que no hi hagi 
cap matrimoni pactat. El poc públic assistent a 
aquest acte va quedar impactat per les escenes 
de la pel·lícula i va desitjar que hi hagués pau a 
tot el món.

J. C.

CINEMA A L’ESCOLA XERRADA SOBRE NUTRICIÓ
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PRESENTACIÓ A
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

DE L’EPIGRAFIA MEDIEVAL
DELS COMTATS GIRONINS

El dia 9 d’abril, a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, es va fer la presentació del 
llibre L’epigrafia medieval dels comtats gironins. II. 
El comtat d’Empúries, a càrrec d’Antoni Cobos, Jo-
aquim Tremoleda i Salvador Vega, que en són els 
autors. 

L’acte va ser presentat per l’alcalde de la pobla-
ció, Salvi Güell, i també hi van prendre la paraula 
Antoni Baulida, director dels Serveis de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, i Roger Zamorano, di-
putat de Cultura de la Diputació de Girona.

Entre el nombrós públic que hi va assistir, des-
tacava la presència d’alguns vergelitans que feien 
costat al seu veí Salvador Vega, el qual explicà que 
el llibre era fruit d’un treball de camp que havien 
fet conjuntament tots tres autors, i que per a fer-lo, 
havien parlat tant amb els rectors de les diverses 
parròquies com amb els alcaldes de les poblacions 
per si els volien obrir les portes de tot l’immens pa-
trimoni que tenen al seu càrrec. La resposta havia 
estat positiva, i el llibre, que estudia les inscripcions 
treballades sobre les pedres, ho demostra.

J. C.
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DIADA DE SANT JORDI PAU VILANOVA,
PRIMER PREMI
DE FOTOGRAFIAEl 23 de abril, Sant Jordi, es va celebrar a la plaça 

Major el tradicional Dia del Llibre i de la Rosa. 
Molta gent va desfilar per les parades de roses, 
llibres i també de manualitats fetes pels més 
petits.

Dels llibres, podríem destacar la bona acollida 
dels temes i autors vergelitans, com per exem-
ple les novetats Marcel, mi hijo exatraordinario, 
d’Anna Maria Vilanova, o La Processó de Verges. 
Text de l’obra, amb introducció de Jordi Roca, i 
els contes juvenils i infantils de Mariam Serrà, 
que va anar tot el dia atabalada firmant llibres.

Altres actes van ser la projecció de diaposi-
tives del projecte La Rosa de Verges, al casal 
parroquial. L’AVI va oferir un vermut a tots els 
assistents.

La qui en aquella data era regidora d’Atenció 
i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Ver-
ges, Esperança Clotas, en preguntar-li si algun 
dia la nostra vila tindria  biblioteca, comentà que 
tindria una sala 
de lectura, si-
tuada als pisos 
dels mestres, 
i que estaria 
equipada amb 
ordinadors.

J. C.

Venda de llibres i roses a la Plaça

Tots deveu haver rebut a casa un calendari 
d’aquest any 2011 amb la fotografia guanya-
dora del primer concurs fotogràfic «Verges, 
el nostre país petit». L’autor d’aquesta imat-
ge és Pau Vilanova i Gallart, que explica que 
la fotografia va ser feta de bon matí des de 
la Mota. També ens comenta que no es pen-
sava ser el guanyador, perquè hi havia altres 
fotos de qualitat que representaven molt bé 
el poble de Verges. Diu que fa temps que es 
dedica a la fotografia com a amateur i que no 
havia tingut mai l’oportunitat de presentar-se 
a cap concurs. Creu que el poble de Verges 
és un país petit i únic, però també li agrada 
el paisatge de muntanya, especialment el de 
Chamonix (Alps francesos), on hi ha molta na-
tura verge.

J. C.




