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Al meu correu electrònic hi havia una carta d’una dona 
que s’expressava així davant la crisi:

Tots som tots, però sembla que en temps de crisi TOTS 
som els de sempre, és a dir, els treballadors.
Jo sóc funcionària, el meu marit, no. L’any passat (2009) hi 
hagué reajustaments a la seva empresa. A ell li van abaixar 
el sou; va tenir sort, molts dels seus companys ja no cal que 
s’aixequin a les set del matí per a anar a treballar.

Aquest any m’abaixaran el sou a mi. És lògic, no m’hi 
oposo, la cosa està molt malament.

Al que sí que m’oposo és al fet que ens acomiadin, o 
ens congelin el sou, o ens abaixin les pensions sempre als 
mateixos, als treballadors. Als polítics en actiu o retirats, a 
les grans fortunes, als pobrets futbolistes o als artistes que 
desvien els seus milions a paradisos fiscals..., a aquests no 
els toquem, pobrets!

I si els polítics decideixen abaixar-se el sou, no ens pre-
ocupem: trobaran la manera de compensar-ho a base de 
dietes o desplaçaments. Nosaltres, el meu marit i jo, no 
ho podrem fer.

I els sindicats... Què podem dir dels sindicats?... Si els 
deixem, ens duran a una vaga general que és justament el 
que necessitem: que ens treguin una part del sou del mes 
que amb prou feines ens arriba.

Jo no aniré a cap vaga; el meu marit tampoc: necessitem 
fins a l’últim cèntim cada mes, perquè els meus fills tenen 
el vici de menjar tres vegades al dia i el banc vol cobrar la 
hipoteca cada dia primer de mes.

Ens hem de fer escoltar d’una altra manera...
I continuava, proposant una enginyosa manera de 
protestar. 

En aquest context cal recordar que la crisi fa anys que 
alguns ja la pateixen. Els informes oficials diuen, any 
rere any, que el nombre de persones que viuen sota 
el llindar de la pobresa és de prop d’un 20% ja de molt 
abans que comencés la crisi econòmica.

Vivim aquesta crisi des de la mirada del noi de setze 
anys que acaba l’ESO amb uns dèficits de coneixements 
molt importants; de la mare sola amb fills al seu càrrec 
i el marit de la qual no li passa cap ajuda; de l’home de 
cinquanta anys, pare de família que s’ha quedat sense 
feina; de l’immigrant, sense documentació, a punt de 
complir tres anys a Espanya, amb una oferta de feina i 
que la policia acaba d’enxampar i li obre un expedient 
d’expulsió; de la viuda amb una pensió mínima que no té 
l’habitatge adequat per a garantir les activitats bàsiques 
de la vida diària i que pateix una forta solitud.

Vivim aquesta crisi des de milers de famílies que 
pateixen pobresa econòmica (la de sempre) i encara 
altres tipus de marginació que els fa doblement vul-
nerables.

Nosaltres no tenim a la mà la solució d’aquesta si-
tuació, però amagar el cap sota l’ala seria la pitjor de 
les actituds.

PaRRÒQuia DE VERgEs

un Any Amb moltes ombres
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Associació Sòcio-Islàmica de Verges

L’Associació Sòcio-Islàmica de Verges és una associació 
cultural i comunitària formada per immigrants proce-
dents del Magreb i residents al poble.

D’uns mesos ençà, vàrem veure la necessitat d’or-
ganitzar-nos com a col·lectiu, amb l’objectiu d’expandir 
les relacions amb les altres entitats i associacions de 

la vila, i establir relacions d’amistat i cooperació amb 
activistes d’altres entitats i associacions.

L’associació es va fundar el dia 2 d’octubre del 2009, 
amb l’esforç i l’ajuda d’alguns veïns del poble i la col-
laboració de l’Ajuntament. La primera reunió oficial dels 
membres de l’associació es va dur a terme a la Casa de 
Cultura. Els acords a què vam arribar són els següents:
1. Fer classes d’àrab per a nens i adults, tant àrabs com 

catalanoparlants.
2. Donar a conèixer la cultura musulmana a casa nostra.
3. Reivindicar i defensar els drets socials dels immi-

grants i les seves famílies.
4. Formar voluntariat social i sensibilitzar en temes 

d’interculturalitat.
5. Donar suport i orientació als nouvinguts per facilitar-

los la integració en la cultura catalana.
6. Potenciar la solidaritat i el respecte entre els diferents 

grups culturals, ètnics i religiosos.
7. Potenciar la formació dels fills dels immigrants en 

l’escolarització i donar-los suport.

assoCiaCió sÒCio-islÀmiCa DE VERgEs

Membres fundadors de la nova associació
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Labors de l’Empordà

lA il·lusiÓ d’un diA

Lligat amb altres activitats i 
sortides, el nostre gran dia 
és el de la Fira i Festa de 
les Labors de Verges, que, 
com molts ja sabeu, ja fa uns 
quants anys que celebrem. Hi 
presentem expositors d’arreu 
de Catalunya i de fora, que 
ofereixen les últimes novetats 
del món de les labors, i, a més, 
fem un munt d’activitats paral-
leles: els tradicionals tallers, 
demostracions, exposicions, 
concursos, sortejos i troba-
des, una de puntaires, una d’escoles de labors i una de 
bloguers (gent que fa blogs per internet) de les labors. 
Val a dir que, uns mesos abans, algunes dones de l’As-
sociació ens trobem cada dilluns per anar preparant la 
nostra diada amb molta il·lusió. 

Com veureu, en una de les fotos hi ha alguns dels 
blocs (treballs petits, de 25 x 25 cm) rebuts. Per a la Và-
nova de l’Amistat, qui volia participar-hi havia de seguir 
unes bases d’un dibuix triat: fons de color beix i les al-
tres peces, de verds diferents, amb teixits d’estampats 
bàtiks. En vam rebre d’arreu de Catalunya, Espanya i 
l’estranger. Amb el que ens envien, ajuntem les peces 
i de tot plegat en surten vànoves, tapissos, coixins... 
Cada vegada que arriba correspondència, l’emoció és 
la mateixa que la d’obrir un regal.

Aquestes són només algunes de les peces que ex-
posem el dia de la fira, en què, qui ho vol, pot ajudar a 
acabar el treball, acotxat en un vestidor gegant. Tothom 
que hi ha participat entra en el sorteig dels treballs. Du-
rant aquests anys, les vànoves i els treballs sortejats han 

viatjat cap a França, la Rioja, Terol i ciutats com Madrid, 
Tarragona o Barcelona, entre d’altres, però el sorteig 
també ha tocat a les alumnes de l’Escola de Labors de 
Verges que majoritàriament hi participen.

Hem de dir que hi ha moltes coses a fer a l’hora d’or-
ganitzar un acte com aquest perquè es gaudeixi fent el 
que agrada més, participant-hi i demostrant l’artista que 
es porta dins: preparació dels tallers (un total de dotze), 
d’exposicions amb mostres de vànoves de patchwork 
i puntes de coixí a la plaça i al carrer Major –a les sales 
de la rectoria també hi ha una exposició de diferents 
tècniques i un concurs on l’espectador pot opinar–, 
confecció de manualitats tèxtils per a la parada de 
l’Associació, tasques de correspondència i publicitat, 
treball amb patrocinadors, etc. 

Esperem que l’esforç que hi posem faci que tots els 
assistents el 12 de juny a la Fira i Festa de les Labors 
hàgiu passat un gran dia.

assoCiaCió laBoRs DE l’EmPoRDÀ

Passeig de Catalunya, 100 - Tel./Fax 972 75 95 25
TORROELLA DE MONTGRÍ

Exposició de labors, 2010

E n t i t a t s
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Futbol

A qui hA deiXAt empremtA

En els darrers dies hem sabut 
de la mort de Joan Vilà, que va 
ser president del FC Verges i 
un dels principals impulsors 
del nostre futbol.

Diuen que les persones ens 
formem de les ensenyances 
rebudes al llarg de les nos-
tres vides. Per a tots aquells 
que rondem els quaranta o 
cinquanta anys, en Joan Vilà 
(«l’Avi», com l’anomenàvem 
aleshores) va desenvolupar un 
paper determinant en el futbol 
a Verges. Qui no recorda els 
partits que jugàvem els blancs 
contra els vermells el dissabte 
a la tarda, amb en Joan al mig 
del camp cridant, corregint i 
esperonant els futurs futbolistes? A qui aquests dies 
no se li ha aparegut la imatge d’aquell Seat 131 blanc 
voltant per tots els pobles de l’entorn anant a buscar 
jugadors, portant-los a l’entrenament, a jugar, tornant-
los a casa, etc.? Qui no ha xiuxiuejat també aquests 
dies aquella cançó que van compondre aquell equip de 
juvenils, que acabava dient: «...cridava el meu avi: no 
l’agafarà!» Qui no trobarà a faltar els seus escrits sobre 
el Barça en les seccions «El lector escriu», amb aquell 
to sarcàstic, sorneguer i sempre crític amb la gestió de 
la junta directiva del FC Barcelona? Qui no havia anat al 
seu garatge per a una petita reparació i s’havia passat 
un parell d’hores de conversa afable sobre futbol o 
política en aquell despatxet petit, entrant a la dreta? 
Tots el trobarem a faltar, i és que, encara que feia molts 
anys que estava desvinculat de l’organització del futbol 

vergelità, sempre ens va esperonar a continuar enda-
vant, sempre va estar al dia dels resultats i disposat a 
donar-nos algun consell.

Aquesta darrera temporada, ja amb la malaltia molt 
avançada, encara va tenir esma de venir un parell de 
partits a veure el que sempre ha estat el seu equip. Els 
seus ulls, el seu semblant, denotaven que volia acomi-
adar-se d’aquell esport i d’aquell equip als quals havia 
dedicat una part molt important de la seva vida. 

En aquests moments difícils per a la família, nosaltres 
només els podem dir que en Vilà ens va donar allò més 
important que es pot donar a un infant: el seu temps i 
la seva dedicació. 

Joan, sempre et tindrem en el nostre record.

JuNTa DiRECTiVa DEl FC VERgEs

En Joan, a dalt a la dreta, amb un dels primers equips que va formar
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La Coral Vergelitana

La meva història a la Coral Vergelitana comença fa deu 
anys, però com a cantaire, bastant més enrere, i ara us 
en faré cinc cèntims.

D’ençà que tinc ús de raó, la música ha estat present 
en la meva vida. A casa sempre he sentit cantar, he 
tingut una bona educació musical i es pot dir que porto 
la música a dintre, que cada dia de la meva vida porta 
una cançó.

A l’edat de sis anys vaig conèixer en Ramon Joan-
miquel. Vaig començar els meus estudis de solfeig 
molt petita, i poc temps després iniciava un camí amb 

lA mevA històriA A lA CorAl

el piano, que mai no vaig acabar. 
Després van venir els festivals de 
final de curs i la coral de l’escola, 
on vaig cantar molts anys. Recordo 
les hores del pati cantant a l’aula de 
música –per cert, no m’agradava 
gaire estar a classe mentre els 
meus amics jugaven–, les hores 
de classe que perdíem, les tardes 
estudiant solfeig i els diumenges 
cantant a missa. Tinc molts bons 
records de tota aquella època, i, 
tot i que jo encara no ho sabia, més 
endavant, amb algunes de les me-
ves companyes de cants infantils, 
ens retrobaríem i faríem una gran 
amistat. Vaig anar a la universitat, 
vaig deixar de cantar durant dos 
anys, fins que un dia en Ramon em 
va demanar d’entrar a la Coral Ver-
gelitana. No m’hi vaig pensar ni un 
segon; el meu sí va ser immediat. 

Des de llavors, la Coral ha estat molt important per a mi; 
hi he conegut persones excel·lents, grans companys 
amb els quals compartim una cosa en comú: les ganes 
de cantar; gent que s’esforcen molt en els assajos per 
poder oferir el millor en els concerts, que us esperaran 
en cada concert amb la il·lusió i els nervis del primer 
dia, convençuts que us agradarà. I jo també sóc una 
d’aquestes persones.

Us esperem en el proper concert!

maRTa maRgall i sasTRE

La Marta, a la dreta, en un assaig
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Associació d’ajuda en carretera DYA a Girona

Amics de la revista País Petit, en aquest nou 
número us farem menció solament de tres 
temes entre d’altres portats a fi. Aprofitant 
el que ens brinden les noves tecnologies, 
la resta de fets poden ser consultables per 
internet a www.dyagirona.org

DYA a Sant Cebrià de Vallalta
Desprès de la invitació per part de l’Ajunta-
ment de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) 
el diumenge 7 de març, personal divers, ve-
hicles i equipament de DYA varen desplaçar-
se a aquesta població per ser presents a la 
Trobada de Vehicles i Equips d’Emergència i 
Exhibició d’Equips Canins, dins la III Setmana 
de Seguretat Local.

Allà varen congregar-se dotacions de Pro-
tecció Civil, del Cos de Bombers, Agents 
Rurals i Forestals, Policies locals, Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Civil, ADF, Creu Roja, SEM061, ambulàncies, 
UME (Unitat Militaritzada d’Emergències de l’Exèrcit 
Espanyol), vehicles de la Diputació de Barcelona, entre 
d’altres, per exposar el seu material de treball o les 
seves intervencions.

Nosaltres vàrem fer desplegament amb un vehicle 
lleuger, un tot terreny, un furgó de suport logístic, i 
de la carpa d’intervenció, preparada interiorment amb 
material sanitari. L’equip humà era de deu voluntaris. 
Va ser una experiència molt positiva i promocional a 
nivell de Verges, per ser l’única entitat desplaçada de 
la província de Girona.

La gran nevada del 8 de març
El dilluns 8 de març, a primera hora del matí, es mos-
trava un cel amenaçador; ningú no s’imaginava l’afec-
tació que tindríem en qüestió d’hores. Tot va iniciar-se 
amb unes gotellades grosses que, quan queien sobre 
qualsevol superfície, s’esmagranaven amb restes d’una 

matèria solida. Això va durar fins a 2/4 de 10; desprès, 
gradualment, es van anar convertint en grans flocs de 
neu; fins i tot, pel vent tan fred que bufava, es gelaven i 
es transformaven en una mena de perdigons que, quan 
impactaven al cos, feien mal.

Prop les 12 del migdia la situació va començar a ser 
mes greu: la neu era quallada a la carretera i a les vore-
res, cosa que va començar a complicar molt la situació 
a les carreteres, que eren un constant pas de cotxes 
que volien anar cada un a casa seva; alguns ja tenien 
problemes i es quedaven encallats, patinant i barrant 
el pas als que els seguien, de manera que les vies 
circulatòries, algunes de pas obligat per a anar d’una 
població a l’altra, quedaven inutilitzades. 

Pel que fa a DYA, estava amatent a qualsevol avís, 
tant de l’Ajuntament de Verges, prioritari per tenir-hi la 
seu, com d’altres estaments oficials competents en 
la matèria.

A mesura que passaven les hores, la situació era mes 
complicada: no parava de nevar, i amb molta consistèn-

DYA a la Trobada de Vehicles i Equips d’Emergència a Sant Cebrià de Vallalta
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cia; moltes carreteres eren ja impracticables als vehicles 
normals i s’observava molt nerviosisme dels conductors 
per a poder arribar a les seves destinacions. 

A les 2 el tot terreny de DYA, fent un recorregut per 
la zona d’influència a Verges, havia ajudat diversos 
vehicles encallats.

A 2/4 de 4 arribà la gran apagada elèctrica. Encara ne-
vava amb força; ja en aquella hora, en un lloc planer, es 
podien comptar 8 cm de neu. Recordem que, per l’efec-
te del vent del nord que bufava –i molt fort–, hi havia 
llocs que n’acumulaven molt més gruix, i aquests llocs, 
per la seva freqüència, eren els més problemàtics.

A 2/4 de 5, gent de DYA va fer un recorregut a peu per 
tot Verges. Semblava un poble fantasma: ningú al carrer, 
cap vehicle en circulació, silenci total, treballs a caminar 
pel gruix acumulat. Vam mesurar la neu del carrer del 
Pedró i era d’uns 12 cm de gruix; solament se sentia de 
cop el soroll de les esqueixades de les branques dels 
arbres, que es trencaven pel gran pes acumulat de neu; 
els fils de telèfon i de llum es desprenien de les fixaci-
ons a les parets a causa de la neu acumulada i glaçada; 
un d’una secció de 10 mm es convertia en un de més 
d’1 cm, amb uns caramells com si fossin estalactites. 
Per a poder-nos moure sense perill, havíem d’anar pel 
mig dels carrers, perquè podien caure pilons de neu 
provinents de les teulades o les balconades.

A 1/4 de 6 varen passar dos tractors amb pales de 
mitja canya per l’encreuament de Verges que retiraven 
la neu. Era curiós, semblava que no fessin res: al cap 
d’un moment ja en tornava a ser ple.

L’afectació cada vegada s’anava complicant més: les 
torres de llum queien o es torçaven com si fossin de 
paper; pràcticament estàvem incomunicats: ni telèfon, 
ni llum, ni transport, ni viabilitat. DYA es va posar en 
contacte amb l’alcaldessa dues vegades per posar a la 

Associació d’ajuda en carretera DYA a Girona

disposició del poble el seu equipament per al 
que calgués i notificar-li diverses afectacions 
observades.

A les 6 de la tarda, tot fosc: ni llum natu-
ral, ni artificial. Feia la impressió que vivíem 
quaranta-vuit anys enrere, al mas: a sopar 
amb espelmes i a dormir com les gallines.

El matí del dimarts, en obrir les finestres, 
era com si no hagués passat res: un gran 
sol; l’única escena del temporal eren els 
carrers nevats i impracticables amb cotxe, 
molts punts perillosos per estar glaçats per 
les baixes temperatures del vespre, molta 
gent al carrer comentant la jornada anterior, 
la majoria de negocis tancats per manca 
de llum, i algunes de les carreteres bastant 
netes, com la C-31 de Torroella a Verges o la 
C-252 de Corçà a Verges.

Referent a les moltes afectacions sofertes, es varen 
anar solucionant en el transcurs de la setmana, algunes 
de manera provisional; la xarxa de llum no va quedar res-
tablerta fins a la matinada del divendres dia 12, gràcies 
a grans generadors. Amb aquest recurs bàsic, va arribar 
quasi al cent per cent de la normalitat quotidiana. 

Cursa Ciclista Copa d’Espanya de Ciclisme Femení 
Val a dir que aquesta prova va passar per Verges cinc 
vegades. 

El diumenge 9 de maig va tenir lloc l’esdeveniment 
esportiu organitzat pel Club Ciclista Montgrí, amb seu 
social a Torroella de Montgrí. 

La cursa és una de les importants: és classificatòria i 
puntuable per a la Copa d’Espanya de Ciclisme Feme-
ní, i s’hi varen aplegar unes 120 corredores vingudes 
d’arreu de la península.

A les 10 del matí, des del càmping El Delfín Verde, 
es donava la sortida, amb un recorregut per la C-31 
en direcció a Pals, Sant Julià de Boada, Peratallada, 
Canapost, Ullastret, Serra de Daró, Parlavà, Ultramort, 
Verges, Jafre, les Olives, Garrigoles, Verges, Jafre, 
Colomers, Vilopriu, les Olives, Garrigoles, Verges, Jafre, 
Colomers, Gaüses, Camallera, Vilopriu, Colomers, Jafre, 
Verges, Garrigoles, les Olives, Vilopriu, Colomers, Jafre, 
Verges, Ullà i Torroella de Montgrí (Col·legi Sant Gabriel, 
on hi havia l’arribada), amb un total de 110 km.

DYA va dur a terme les següents tasques: transport 
avançat del metge de la prova amb un vehicle lleuger 
de l’entitat, cobriment del servei sanitari amb una am-
bulància i cobertura de diferents punts conflictius del 
traçat afegint-hi personal específic. Es van mobilitzar 
deu voluntaris i cinc vehicles.

ÀREa DE ComuNiCaCió DE DYa a giRoNa

Cotxes bloquejant la carretera a Jafre
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Grup Sardanista Vergelità

Tal com ja es va anunciar en l’anterior número de País 
Petit, el Grup Sardanista Vergelità s’ha tornat a posar 
en marxa per oferir un curs infantil de sardanes gratuït 
i obert a tots els nens i nenes. Des del mes de gener, 
cada dissabte, a dos quarts de quatre, es troben al 
gimnàs de l’escola per puntejar curts i llargs. A part 
d’aprendre a ballar sardanes, la Neus, l’Àngels i en Gui-
llem ensenyen a la mainada altres danses tradicionals, 
punts lliures, els instruments de la cobla, etc. 

Els grups sardanistes infantils de les comarques 
de Girona es troben durant alguns caps de setmana, 
entre els mesos de març i juny, per fer les trobades 
sardanistes infantils. Verges, aquest any, s’ha ocupat 
de preparar i organitzar la primera de la temporada, 
que era la vintena que es feia al nostre poble. Va ser 
el diumenge 14 de març. Malgrat haver passat tota la 
setmana afectats per les conseqüències de la nevada 
del dilluns anterior, la trobada es va poder dur a terme 
sense problemes, amb una mica de neu acumulada 
encara a les raconades obagues de la plaça Major.

Volem agrair des d’aquestes pàgines la feina, primer 
i sobretot, dels monitors; també la dels pares i mares, 
així com la participació del bar de la plaça. Entre els uns 
i els altres van acabar d’arraconar la neu, van preparar 
les bosses amb els berenars, els obsequis; van estar 
venent números per a la rifa, muntant la megafonia, 
condicionant el tablado per posar-hi la Cobla i, en defi-
nitiva, organitzant-ho tot per tal que fos una trobada ben 
lluïda. I cal fer esment també del suport rebut per part 
de l’Ajuntament, de mossèn Narcís i de la Parròquia, 
i de tots els comerços, establiments i altres persones 
que van col·laborar-hi.

La trobada va anar molt bé, el temps va acompanyar 
i la plaça nova, amb el tablado, va esdevenir un marc 
molt escaient per a l’esdeveniment. Van participar-hi 
147 petits sardanistes i 29 monitors de diferents pobles, 
que van ballar les sardanes interpretades per la Cobla 
Osona, amb el següent programa:

Galop d’entrada 
- El meu promès

Sardanes per a les colles
- Sardanes a l’escola, de Miquel Tudela i Benavent
- L’ermita de Sant Ponç, de Lluís Buscarons i Pas-

tells
- Cap de Creus, de Rafel Cabrisas i Palau

Sardanes per a tothom
- Al mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando
- Capital del cava, de Joan Lázaro i Costa
- Saltirona, de Josep Auferil i Costa

Des del d’aquell 14 de març, la colla de petits sarda-
nistes de Verges ha participat en trobades organitzades 
en altres poblacions: Sant Pere Pescador, Sant Jordi 
Desvalls, Roses, l’Escala, Torroella de Montgrí...

Des d’aquí volem animar més nens i nenes a parti-
cipar-hi per tal de mantenir viva aquesta nostra dansa. 
Que no acabi passant allò que un dia em va dir una 
monitora de sardanes: «El que no va aconseguir fer 
desaparèixer la dictadura, ens ho deixarem perdre 
nosaltres mateixos...» Per això vull remarcar el mèrit 
dels nostres monitors i monitores, que, de manera de-
sinteressada, dediquen part del seu temps a ensenyar 
a ballar sardanes.

alBERT CasaBó

Sardana final, de germanor
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Encara anava plovent, però va sortir tota la gent de 
l’escena del Ram –crits de joia, alegria, eufòria–; estàvem 
contents, nerviosos i alhora neguitosos. Semblava que 
parava una mica, ja havíem engegat i no podíem plegar. 
Comença la Samaritana i la pluja no parava; comença 
el Sant Sopar i no volia parar... Ai, ai, ai, que haurem de 
plegar! Arriba el Sanedrí i no sé què us haig de dir; passa 
la Mort, i els platets, els cascos, el rellotge i tot, ben xop. 
Els actors, les actrius, els grans, la mainada, tots els ver-
gelitans aguantàvem serenament, talment com si fóssim 
professionals, i el públic no cal dir-ho, aguantava correcte, 
respectuós i expectant, quina moral! L’Àngel de l’hort va 
desplegar les seves ales majestuoses i va ser com un 
senyal; va arribar Pilat i tot s’havia acabat. Van sortir les 
estrelles i la lluna, i la nit es va arreglar. A les dotze no 
dictaven la sentència; era més tard, però tant se val.

Amb una mica de retard a l’hora de començar i amb 
unes condicions meteorològiques adverses, vam tirar 
endavant el segon any del projecte Lluís Llach, on es 
van anar consolidant les bases i els canvis establerts 
l’any passat i les millores d’aquest (cadires noves, plaça 
nova, venda d’entrades nova, tanques noves, vestits 
nous, tríptics nous, moviments a la Processó nous...), que 
esperem que de cara a l’any que ve s’acabin d’ajustar per 
a tenir una representació i una processó dignes que ens 
satisfacin a nosaltres i a la gent que ens ve a veure.

Cal agrair, de veritat, la comprensió, la paciència i la bona 
voluntat que tota la gent de Verges va tenir, i quan dic «tota 
la gent de Verges» vull dir tothom que participa, col·labora, 
ajuda en la Processó i se la sent seva. Això és un senyal 
inequívoc que tenim ganes de tirar endavant, que ens l’es-
timem i que volem mantenir-la, conservar-la i millorar-la.

Gràcies a tots per fer-ho possible!

ToNo CasaBó

«i un temps ben bo per lA proCessÓ!»

Associació la Processó de Verges

Fa molts anys que, quan anem a esperar els Reis de 
l’Orient, els demanem que faci un bon temps i una bona 
nit el Dijous Sant.

Durant la Processó, va fer una nit fantàstica, però la 
mala estona que el temps ens va fer passar a la tarda, 
els minuts previs a les deu i ja passades les deu, segur 
que els recordarem durant molts anys: «Comencem, 
no comencem, ens vestim, no ens vestim; què farem 
si no para? Ara sembla que pararà; és un núvol que és 
aquí a sobre però ja marxa, ho veig en el radar que tinc 
al mòbil... Sí, ja sembla que trenca!; esperem uns minuts 
i comencem. Què diuen els dels llums? I els del so? 
Per ells, si s’aguanta així, ja podem sortir. Va, ja són dos 
quarts!; comencem o què ? Vinga, som-hi! Tothom al 
seu lloc i comencem, ja veurem què passa!» 

La Mort sota la pluja



40 juliol 2010

Casal de Jubilats

EI Casal segueix més o menys igual: vàrem començar 
el 2010 celebrant el Cap d’any; eI dia 11 de febrer, el 
berenar del Dijous Gras, i el 23 d’abril, Sant Jordi, que 
va ser un èxit, ja que érem 180 persones; les dones van 
rebre una rosa per gentilesa de l’Ajuntament de Verges. 
El 7 d’abril havíem organitzat una xerrada sobre el tema 
«Cada dia em canso més. Què puc fer?», pel doctor 
Ignasi Cabré, psicòleg de la Federació d’Associacions 
de Gent Gran de Catalunya (FATEC).

I eI 3 de maig, amb el suport de “la Caixa”, hi va haver 
el IV Recital de Poesia, a càrrec del jove de Verges Josep 
Cots, al qual vàrem fer les següents preguntes: 

Josep, com et va venir l’afició per la poesia?
La meva afició per la poesia va néixer l’any 1992, 

amb els amics del camp de treball; jo era conegut com 
«el Poeta». 

Ja fa quatre anys que actues al Casal. Estrenaràs 
alguna poesia, avui? 

Estrenaré Enyorança a l’Escala per un motiu especial: 
quan la meva cosina de Barcelona em va dir si podia 
fer alguna poesia dedicada a l’Escala, li vaig contestar 
que sí, i em va sortir molt bé. 

Quins poemes ens recitaràs? 
La meva amiga Laura, EI bufador, Petons de sardana, 

Amor per una mare i d’altres. 
Moltes gràcies, i esperem que per molts anys 

puguem continuar gaudint de les teves poesies.
EI recital va tenir molt d’èxit, i tots els assistents 

van reconèixer la vàlua d’aquest jove. Tot seguit es va 
servir un pica-pica.

 
maRia Rosa RiBoT i lluís Ros

En Josep entremig d’en Lluís i la M. Rosa

E n t i t a t s
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La Penya de l’Espardenya

La Penya de l’Espardenya, durant 
aquest primer semestre del 2010, 
ha dut a terme totes les activitats 
programades, amb una gran par-
ticipació. 

Hem de destacar la Trobada de 
Membres i Antics Membres de La 
Penya, que es va fer el diumenge 
25 d’abril, on ens vam reunir més 
de 125 persones. Vam fer el cim 
de la Mare de Déu del Mont; els 
més valents hi van pujar des de 
Beuda i el grup familiar, des de 
Falgars. Un cop a dalt, ens vam 
reunir tots per dinar i mirar una 
petita exposició de fotografies 
que havíem preparat; tot seguit 
vam compartir les postres. Des 
de La Penya volem donar les 
gràcies a tothom que va assistir 
a la trobada i que va fer possible 
aquest dia.

A finals de juny es farà la Ruta 
d’estiu del Grup de Joves, en què es preveu fer el cim 
de la Pica d’Estats, el sostre de Catalunya, ruta que 
queda oberta a partir de tretze anys.

La Ruta infantil està programada del 9 a l’11 de juliol. 
Aquesta ruta és oberta a tots els qui aquest juny han 
acabat 2n de primària (de 7-8 anys a 14). Muntarem 
el camp base a la zona d’acampada de la vall del Bac i 
ens anirem a remullar a la riera d’Oix. El diumenge ens 
trobarem amb els pares per fer el dinar de comiat. Si hi 
esteu interessats, no dubteu a venir, us esperem!

Durant els mesos d’agost i setembre, La Penya 
s’agafa un descans, però penseu que el proper mes 

d’octubre es reiniciaran les sortides, una sortida al 
mes per al Grup de Joves (de 12 anys endavant) i una 
per al Grup Familiar (obert a totes les famílies i sense 
límit d’edat).

Us recordem que trobareu informació de totes les ac-
tivitats a la nostra pàgina web, http://lapenya.paispetit.
com. També podeu trucar als telèfons 972 78 02 91 (Jor-
di Matas i Anna Boadas), 972 78 05 76 (Lluís Vilanova) 
o 972 78 01 96 (Àngels i Josep Isern), o escriure’ns un 
correu electrònic a lapenya@paispetit.com.

l’EQuiP DE moNiToRs

lA penyA informA

Trobada a la Mare de Déu del Mont, abril del 2010
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Assemblea Vergelitana per la Independència

El 14-D, l’endemà del 13 de desem-
bre del 2009, el dia després de la 
Consulta per la Independència a 
Verges, la gent de l’Assemblea Verge-
litana per la Independència estàvem 
esgotats per l’esforç dels darrers 
dies de campanya i força engrescats 
pels resultats i la participació obtin-
guda. Ens va faltar poc per a arribar al 
55% desitjat, però érem conscients 
que en el temps rècord en què es va 
organitzar tot plegat, poques coses 
més podíem haver fet.

El més interessant de tot plegat 
però, es va sintetitzar en una breu 
pregunta: La propera reunió quan 
és?

Com ja havíem dit en l’Assemblea 
Constituent, l’AVI es creava per a or-
ganitzar la Consulta Independentista 
del 13-D, però amb voluntat de continuïtat. Dit i fet.

La següent data de consultes independentistes era 
el 28 de febrer, i la Comissió de Festes de Verges or-
ganitzava un concert el 27 amb Matats i Brams, que 
retornaven als escenaris. L’AVI es va encarregar del 
guarda-roba del concert. Aprofitant l’avinentesa, i en 
el marc de suport i ajuda a la resta de pobles emporda-
nesos que convocaven consulta el 28-F, les comissions 
organitzadores de consultes el 13-F de l’Empordà vam 
organitzar un sopar per al mateix dissabte 27 a Verges, 
per a les comissions empordaneses del 28. Va ser tot 
un èxit; tant, que dos dies abans vam haver de canviar 
d’ubicació i habilitar una antiga granja de gallines per a 
aquest esdeveniment.

Recuperats d’aquesta segona tongada de consultes, 
vam iniciar un projecte força engrescador: La Rosa 
de Verges, el cultiu de roses per part de gent gran i 
canalla de l’escola de Verges en un espai del parc del 
Ter que l’Ajuntament ha cedit. L’any vinent segur que 
tindrem la nostra Rosa de Verges, fruit de l’esforç i el 
treball en equip intergeneracional. En el marc d’aquest 
projecte, vam treballar per la celebració de la diada 
de Sant Jordi a la nostra vil·la, amb els Jocs Florals 
dels alumnes de l’escola, que van fer unes actuacions 
i van presentar uns treballs molt elaborats. La plaça 
Major es va vestir de festa amb paradetes de material 
independentista, de roses i de llibres. Amb la venda 
de roses, l’AVI va poder pagar, després de patir una 
mica, les actuacions i l’organització de la diada. Creiem 
que som davant una nova tradició vergelitana: si més 

no, va ploure de la mateixa manera que la resta de 
diades d’enguany.

Pel camí vam haver d’aparcar un altre projecte per a 
més endavant... Tot està per fer i tot és possible, però 
ho hem de fer ben fet.

Com veieu, d’idees no ens en falten. Si voleu parti-
cipar en els projectes de l’AVI o proposar-ne de nous, 
ens podreu trobar el primer dimarts de cada mes a les 
9 del vespre a la Casa de Cultura; la resta de dies, pels 
carrers de Verges i també a l’adreça electrònica info@
avi.cat 

La lluita continua!

ÀlEX CoRRETgÉ

el 14-d i suCCessius

Sopar independentista del 27-F
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 Món Empordà

Primer de tot us volem agrair l’acollida que heu donat a 
aquest projecte empordanès de protecció al producte i 
productor ecològic local.

Món Empordà comença l’estiu del 2007 i es materia-
litza el 6 de desembre del 2008 amb la inauguració del 
primer mercat itinerant de productes ecològics locals a 
Rupià. Avui ja fem sis o set mercats mensuals. 

A tothom que estigui interessat en la producció ecolò-
gica de veritat, la sostenibilitat, que somiï en un planeta 
net de tota brutícia i vulgui participar d’alguna manera 
en el projecte, el convidem a formar part de la nostra 
família: volem que sigui cada vegada més gran per a 
poder canviar de mica en mica tot allò que ens molesta. 
Si ets productor i de producte ecològic d’aquí, si has 
recuperat alguna espècie vegetal o animal o tens alguna 
cosa per vendre relacionada amb ecologia i sostenibilitat 
d’aquí, pots venir a oferir els teus productes; només cal 
que parlis amb la Comissió de Control i Admissió perquè 
et facin una visita i, un cop s’hagi decidit l’acceptació, 
podràs venir a vendre als mercats Món Empordà.

mÓn empordà es presentA

On som
- El primer dissabte de mes, a Rupià.
- El segon dissabte de mes, a Corçà.
- El tercer dissabte de mes, a Verges.
- El quart i cinquè dissabte de mes, a Torroella de Montgrí.
- El primer i tercer diumenge de mes, a Castelló d’Em-
púries.

Qui som
Gent del territori que volem un Empordà net de pro-
ductes químics i transgènics i que vetllem per la salut 
de les persones.

Horari dels mercats
De 9 del matí a 2 del migdia

Per a més informació
http://www.monemporda.org
http://mercatsmonemporda.blogspot.com

móN EmPoRDÀ




