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LA POR D’ALLÒ QUE ÉS DESCONEGUT

Associació Sòcio-Islàmica de Verges

Des de l’associació intentem trencar el glaç entre totes 
les entitats del poble i la seva gent. A nosaltres ens agra-
daria tenir un local propi per a portar-hi a terme activitats 
socials i culturals. Aquest lloc ajudaria a crear un clima 
de confiança i coneixença entre els qui han nascut aquí 
i els nouvinguts. Això és bo a l’hora d’allunyar els recels 
i la por, que no fan sinó alimentar el conflicte dins les 
comunitats.

Molts de vosaltres us deveu preguntar: «El projecte de 
Lluís Llach s’ha acabat, i ara què?» Doncs ara toca tirar 
endavant, com sempre, i amb el mateix projecte!

En Lluís ens ha donat l’empenta que tots necessità-
vem, i ara no ens deixa; ens acompanyarà. Ha tingut 
l’encert de formar un grup de gent i crear un equip de 
direcció i ens ha donat unes eines que farem servir per 
a continuar sent mereixedors del patrimoni tan gran que 
tenim. No ens en fem propietaris ni en volem ser els 
únics responsables; això pertoca fer-ho a tot el poble.

Molts dels qui ara esteu llegint aquesta revista heu 
estat testimonis de la manera de fer d’en Lluís: puntuali-
tat en els assajos, il·lusió, innovació, transparència… Els 
qui hem intentat aprendre d’ell resumiríem tots aquests 
trets en dues paraules: coherència i compromís. A hores 
d’ara podem dir que darrere de cada decisió sempre hi 
ha hagut un perquè, i darrere de cada canvi, a part de 
respecte, una informació prèvia.

D’ell també hem après que la tradició és perfectament 
compatible amb la innovació, i, és clar, tot això ha de per-
durar, i a tots ens toca posar-hi el nostre gra de sorra.

E n t i t a t s

Associació La Processó de Verges

Continuem buscant un lloc adient, a Verges, per a 
poder-nos reunir. El volem, sobretot, perquè les dones 
s’hi trobin i es relacionin, facin activitats o simplement 
puguin estar-hi còmodes. Però també volem que el po-
ble conegui les nostres activitats i projectes per a actuar 
segons els desitjos i l’acord de tothom.

ZOUHEIR DARAAOUI

En Lluís s’ha sortit amb la seva: ha creat un equip de 
direcció que durant tres anys ha anat recollint i guardant 
la informació rebuda durant molts assajos, moltes reuni-
ons, càstings, proves, hores, més hores…

A nosaltres tot això ens ha servit per a enfortir encara 
més les il·lusions que ja teníem.

Actualment formem l’Equip de Direcció l’Anna Alcalà, 
la Núria Roca, la Rosa Serra, en Jordi Tubert, l’Agustí 
Cansell, la Núria Oliveras, en Santi Gifre, l’Albert Poch i 
l’Ignasi Sabater. Com a cap visible i coordinadora hi ha 
l’Anna.

Per part nostra posarem tot l’esforç i tota la il·lusió i 
dedicació pensant sempre en la Processó. I, si som ca-
paços de fer-vos-ho veure així, ens donarem per satis-
fets. No busquem cap elogi ni protagonisme; aquests 
han d’anar cap a la Processó: només així podrem anar 
tirant endavant, com sempre.

Ah, i a tu, Lluís, moltes gràcies!

L’EQUIP DE DIRECCIÓ




