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Enguany, per la festa major, ha tingut lloc el 
Primer Concurs d’Engalanament de Carrers, 
organitzat per la Comissió de Festes amb el 
suport de l’Ajuntament de la nostra vila. Hi 
varen participar nou carrers. Els primers clas-
sificats van ser el carrer Ample, amb el lema 
«De la terra a la cuina»; el del Canigó, amb 
«Tornem a l’escola», i el del Progrés, amb 
«Ampolles». Tots els carrers participants va-
ren tenir premi o bé obsequis per la partici-
pació. El matrimoni format per Teresa Martí i 
Jaume Obiols, d’Albaida (València), que era la 
primera vegada que venien a visitar els seus 
cosins a Verges, comentaven: «Txé, açò és 
millor que les falles de la nostra terra!» Deien 
que no havien vist mai un poble tan bonic i tan 
ben engalanat com Verges.

J. C.

Va ser un gran plaer per als assistents poder gaudir de 
la visita guiada pel poble que, dins el marc del 1052è 
aniversari de Verges, van oferir en Salvador Vega i els 
seus col·laboradors, Màriam Serrà i Josep Cots.

El fil conductor de la visita va ser la música. A tra-
vés de diversos familiars, van descobrir que, al llarg 
del segle xx, a Verges hi havia hagut un bon nombre 
de músics i, a més, d’una gran qualitat. Davant la 
que havia estat la casa de cada músic, els familiars 
explicaven anècdotes de la seva vida, com havien 
estat els seus inicis en la música i el seu recorregut 
professional. A més, en cada una de les parades, 
l’Albert Casabó va oferir unes cançons antigues 
que, d’alguna manera, tenien relació amb Verges.

La visita va tenir altres moments emotius, com 
quan tots els participants van cantar L’estaca, de 
Lluís Llach, mentre l’Albert tocava el piano del 
Mas Pi, o bé quan la néta de Pere Cortada els va 
fer escoltar la sardana que l’avi havia dedicat a la 
seva dona, La meva Llucieta, i que una bona colla 
dels presents es va posar a ballar.

La visita s’acabà a la Vall, com ja comença a ser 
tradició, amb un brindis de tots els participants.

D. P.
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Alguns dels participants ballant La meva Llucieta, de Pere Cortada

Carrer Ample, primer premi
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A l’estiu, diferents carrers o barris van tornar a ce-
lebrar les seves festes amb un sopar. El tret de 
sortida el donà el 30 de juliol el Barri Vell, tot un 
clàssic que l’any que ve farà 25 anys que rutlla, se-
guit el 13 d’agost per quatre carrers més: el dels 
Bous, el del Progrés, el de l’Orient i la urbanització 
dels horts d’en Cuero; el de la Davallada va cloure 
el cercle festiu el 27.

Una anècdota rocambolesca, viscuda pels veïns 
del carrer dels Cargols. Un cotxe francès entra a 
mig sopar (al pati de ca l’Aleix) pel portal del car-
rer del Migdia, demanant per anar a Torroella de 
Montgrí (el GPS els havia conduït fins allà!). La 
solució: com en una pel·lícula italiana, els homes 
s’afanyen a buidar la taula de la mainada, la treuen 
del mig del pas, fan sortir el cotxe per l’altre portal, 
el del carrer dels Cargols, i «vós tiré tot druat i des-
prés giré cap a la druat, i ja ho trobareu...». La copi-
lot francesa es tapava la cara de vergonya mentre 
el pilot agraïa, al·lucinat, la insòlita gentilesa.

Segur que no oblidaran mai l’hospitalitat verge-
litana, però encara es deuen demanar qui eren la 
mamma i el capo en aquell estrany banquet.

M. S.

El 21 d’agost va tenir lloc la ja típica baixada en 
caiac pel riu Ter, entre el tram de Colomers a 
Verges, amb la major assistència de participants 
(131) que hi ha hagut mai.

A les 9 del matí, abans de sortir, un bon esmor-
zar i cap avall!

El trajecte, fantàstic: cants d’ocells, algun ànec 
coll verd, una llúdriga (o potser era el visó ameri-
cà que corre per aquí?), diversitat vegetal... I una 
gran calma, trencada de sobte per uns pirates 
malànimes que bolcaven els caiacs en un dels 
indrets fluvials més profunds: els Molinots. Tot 
plegat, un fart de riure i una bona remullada, com 
la de després de dinar, al parc del Riu, a cops de 
mànega i galleda per a fer baixar l’esplèndid àpat 
preparat pels nostres experts cuiners.

Un deu per a l’organització, que va tenir cura de 
tots els detalls, incloent-hi repel·lent de mosquits.

M. S.

El 20 d’agost es va fer al Mercat Ecològic de 
Verges una xerrada sobre el tomàquet ecològic. 
Pere Pareta i Ester Casas varen explicar les prin-
cipals característiques d’aquest producte, que 
es comença a cultivar a la tardor per a preparar 
el terreny. El problema que tenen els agricultors 
ecològics, segons varen explicar, són les males 
herbes, que hauran d’arrencar manualment, els 
fongs i les plagues, que són difícils de treure 
en l’agricultura ecològica. En preguntar-los si a 
Verges tindríem tomàquets ecològics, varen con-
testar que això depèn dels agricultors de la nostra 
vila. Dintre de les varietats de tomàquets que es 
varen poder veure, hi havia el xerri carbasseta, 
molt petit, com veureu a la fotografia. Després 
de l’exposició i 
els parlaments, 
vàrem poder de-
gustar aquests 
tomàquets i suc 
d’aquest produc-
te.

J. C.

FESTES DE CARRER

BAIXADA PEL TER

XERRADA SOBRE 
EL TOMÀQUET ECOLÒGIC

A c t i v i t a t s



8 gener 2012

A c t i v i t a t s

En Quim Gallart i Figueras, vergelità arrelat a la Garrotxa, va 
aconseguir l’any passat dues fites atlètiques que enllustren 
encara més el seu historial esportiu. El setembre, a Corne-
llà de Llobregat, va obtenir el subcampionat de Catalunya 
màster en la prova de pentatló a l’aire lliure, i l’octubre 
assolí el quart lloc en el campionat espanyol de la mateixa 
especialitat, celebrat a Ascó. 

El País Petit del gener de 2011 ja recollia les gestes es-
portives d’aquest veterà atleta vergelità, gestes a les quals 
afegeix ara aquest subcampionat de Catalunya i la quarta 
plaça d’Espanya en una prova tan exigent com el pentatló, 
que, recordem-ho, combina els resultats en salt de llargada, 
llançament de javelina, 200 metres llisos, llançament de disc 
i 1.500 metres llisos. 

L’enhorabona Quim, i a seguir així per molt anys! 

Q. F.

Un any més els nascuts el 1940 varen fer l’habitual 
sortida anual, a fi de retrobar-se i gaudir de la com-
panyia de tots. Varen sortir de Verges a les 8 del 
matí cap a Vic, on arribaren després de fer aturada 
al coll de Revell per esmorzar. 

A la plaça de Vic, puntualment a 
les 11 i acompanyats d’una guia, 
iniciaren un bonic recorregut pel 
nucli antic, ple d’explicacions molt 
detallades, que anaven des dels 
orígens de la ciutat fins avui dia. 
Un esment a part mereix la visita 
de l’interior de la catedral, on van 
poder admirar les grans obres del 
pintor Sert. 

Tot seguit la colla va dinar en un 
cèntric restaurant de la ciutat, i a 
les 5 de la tarda feia camí cap al 
pintoresc poble de Rupit per fer-hi 
un recorregut i admirar-ne l’entorn. 

QUIM GALLART,
SUBCAMPIÓ CATALÀ DE PENTATLÓ MÀSTER 2011

EXCURSIÓ DE LA QUINTA DEL 40

Els de la quinta del 40 a Vic

Cap al vespre emprengueren el retorn a casa, des-
prés d’haver gaudit dels amics i d’haver passat un 
dia meravellós.

L. C.
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El 25 de novembre es va fer a la Sala Polivalent 
una xerrada sobre violència domèstica. L’acte 
va ser presentat per la presidenta de l’Associ-
ació de Dones Vergelitanes, Susanna Mustera, 
i, malgrat l’actualitat i importància del tema, 
no podem dir que hi hagués gaire públic. Les 
conferenciants varen ser Isabel Hugas, membre 
d’aquesta associació i agent dels Mossos d’Es-
quadra (Atenció Ciutadana), i la seva companya 
Sara, del grup d’Atenció a la Víctima. Aquest 
grup és especialitzat en violència domèstica, 
violència de gènere, mutilació de genitals fe-
menins, matrimonis forçats, etc. Totes dues 
agents varen explicar que aquest fet delictiu 
es produeix tant en l’àmbit familiar, com en el 
de parella, com en el comunitari. L’any 2009 
es varen comptar a l’Estat espanyol cinquanta-
cinc víctimes mortals per violència masclista, 
una per setmana de mitjana!, en memòria de 
les quals els assistents a l’acte van guardar un 
minut de silenci.

Seguidament, Dolors Pareta, també de la dita 
associació i membre de País Petit, va llegir un 
manifest contra la violència domèstica i a favor 
de les dones maltractades. 

Després de l’exposició, les agents ens van 
comentar que a les comarques gironines també 
es recullen moltes denúncies sobre violència 
de gènere i que la víctima rep sempre el suport 
psicològic d’agents especialitzats en el tema.

J. C.

XERRADA SOBRE LA
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

El dia 1 de novembre es va fer a la plaça Ma-
jor la I Festa de la Castanyada, organitzada 
per l’Assemblea Vergelitana per la Indepen-
dència amb el suport de l’Ajuntament de la 
nostra vila. Segons ens explicava el president 
de l’AVI, Josep Jacomet, varen torrar uns cin-
quanta quilos de castanyes. També hi va ha-
ver per primer cop un concurs de panellets, 
un taller de paperines i música en directe amb 
Tomàs, un cantautor que actuava acompanyat 
del seu acordió diatònic. L’acte va tenir una 
gran assistència de públic i la participació acti-
va tant de mainada com de joves.

Les guanyadores del I Concurs de Panellets 
varen ser Pepita Soler per al més original, 
amb Les olles de la Sopa de Verges, i Montse 
Sánchez per al més gustós, que representava 
la nostra estimada processó.

J. C.

FESTA DE LA 
CASTANYADA A VERGES

El jurat avaluant els panellets




