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Aquest any tindrem un Dijous Sant molt primerenc, 
i això vol dir que en dos mesos i mig enllaçarem les 
festes de Nadal amb el Carnaval i la Setmana Santa. 
Per a poder complir amb aquest calendari tan atapeït, 
tot just haurem sortit de la Festa Major d’Hivern que 
tindrem el primer compromís amb la Processó en 
l’Assemblea General de l’Associació, que es farà el dia 
18 de gener.

No és un compromís qualsevol; aquest any hi ha 
eleccions per quarta vegada des que existeix l’Associ-
ació. S’escull la Junta Directiva que durant quatre anys 
dirigirà el destí de l’acte més entranyable que tenim 
tots els vergelitans i del qual ens sentim justament 
i solidàriament orgullosos. Però ara tenim l’opció de 
sentir-nos-en també responsablement orgullosos i de 
no caure en el cofoisme o tantsemenfotisme amb què 
la vida moderna ens va acomodant. 

Si ens estimem la Processó, hem de col·laborar en la 
seva organització des d’on millor puguem. La majoria 
ho farà exercint el seu dret a vot i alguns es veuran amb 
bona disposició de presentar-se a les eleccions. Tant els 
uns com els altres col·laboraran a fer la Processó més 
nostra, més digna, millor.

Poder votar és la manera d’arreglar tot allò que no 
t’agrada, i per a fer-ho només cal tenir divuit anys, 
estar inscrit com a soci de la Processó i assistir a la 
convocatòria de l’Assemblea General. Si encara no n’ets 
soci, pots demanar la butlleta a qualsevol persona de 
la Junta Directiva actual. Fer-te’n és un procediment 
senzill i gratuït: només cal que manifestis la voluntat 
de ser-ne i que facilitis les teves dades personals per a 
inscriure’t a l’Associació.

Si ja n’ets soci i creus que pots aportar alguna cosa 
més a la Processó –idees, temps, experiència, il·lusió, 
treball, altres maneres de gestionar l’Associació...–, 
llavors el millor que pots fer és presentar-te per a ser 
de la Junta Directiva. El procediment és senzill: omples 
la butlleta electoral que trobaràs en la convocatòria de 
l’Assemblea General i que rebràs còmodament a casa 
la primera setmana de gener; la diposites a l’urna que 
a tal efecte hi haurà situada a l’Ajuntament i ja està, ja 
seràs candidat a la quarta junta directiva de l’Associació 
La Processó de Verges.

La Junta Directiva hauria de ser el reflex de la Proces-
só mateixa. Hi hauria d’haver persones grans i altres de 
joves; mentalitats conservadores i d’altres més sensi-
bles als temps moderns; homes i dones; treballadors, 
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intel·lectuals, especialistes en diversos àmbits, jubilats, 
estudiants... La varietat ens enriquirà, encara que de 
vegades provoqui discussions i tibantors. No s’hi val a 
quedar-se’n fora i queixar-se de tot. La democràcia ens 
permet arreglar les diferències i acordar les solucions 
des del diàleg i la col·laboració. Si tot sovint posem la 
Processó com a exemple de la convivència que s’es-
tableix en el poble els dies previs a la Setmana Santa, 
en què fins i tot els qui estan renyits treballen junts per 
un fi comú, amb més motiu comprendrem que tenim 
una cita obligada amb les urnes per a portar aquest 
tresor que tenim a les generacions següents amb tota 
la vitalitat i amb tota la diversitat de punts de vista que 
siguem capaços d’assumir.
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