
28     Gener 2004 29     P a í s

E n t i t a t s

Imatge de l’escena del Ram.

Associació “La Processó de Verges”
Abans era el Patronat i ara ja és 
l’Associació. No ens hem ni adonat 
i ja han passat vuit anys. Creiem 
que són suficients per fer-ne una 
valoració. Els estatuts actuals 
ens permeten que la tutela de la 
Processó de Verges sigui comple-
tament civil i popular, tots els socis 
poden contribuir mitjançant les 
seves decisions a millorar, preser-
var o enriquir la nostra processó i 
voler treballar per ella. És d’aquesta 
manera, amb la nostra participació, 
amb la nostra aportació i amb la 
nostra dedicació, que tirarem en-
davant allò que tant ens agrada i 

del que estem tan orgullosos.

Sembla ser que cada vegada és 
més difícil que la gent s’impliqui 
per treballar de manera altruista en 
qualsevol associació, club, etc. Cal, 
per sobre de tot, respectar la gent i 
la manera com volen administrar el 
seu temps lliure. Nosaltres podem 
sentir-nos molt satisfets al veure 
que any rere any la gent es bolca 
per fer una processó molt digna 
cada Dijous Sant, i no només que 
hi participa de manera directa, sinó 
també indirectament. Però també 
ens agradaria animar tothom que 
s’estimi la processó a què es faci 

soci de l’Associació. És molt senzill, 
només cal que demaneu una butlle-
ta d’inscripció a qualsevol dels ac-
tuals membres de la Junta Directiva 
i així podreu assistir a l’Assemblea 
General (reunió de tots els socis), 
expressar la vostra opinió, formular 
propostes o canvis, votar i decidir 
què és per a vosaltres el millor per 
a la processó.

I si teniu ganes de viure la processó 
tot l’any, aprofitant que aquest 2004 
hi haurà eleccions, us animem a 
què us presenteu per ser mem-
bres de la seva Junta Directiva. 
L’associació està oberta a tothom.
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La Coral Vergelitana
Per recordar els orígens de la Coral Vergelitana s’ha de 
retrocedir al Nadal de 1982 quan encara eren fresques 
la Missa del Gall i les nadales que cantaven sempre un 
grup d’aficionats, molts d’ells excomponents de l’Orfeó 
Vergelità dels anys 1947 a 1950.

Per aquelles dates el mestre i compositor de Verges, 
Joan Pons, va proposar la idea de formar un grup de cant 
coral sota la seva direcció, sense sospitar la projecció 
artística i humana que tindria en el futur.

Formaren la Coral en els seus inicis una trentena de 
persones, joves i grans, entusiastes de la música i amb 
moltes ganes d’aprendre. Al capdavant, el director els va 
saber transmetre els seus coneixements de cant coral 
i va contribuir a difondre la música clàssica en cada 
concert mitjançant les breus explicacions sobre la vida 
i obra dels diversos autors que servien de presentació a 
les peces que la Coral anava interpretant.

El repertori d’aquella primera època, en part encara 
vigent, estava format per peces d’autors de gran renom 
(Bach, Haendel, Schubert, Brahms...), per composicions 
catalanes i harmonitzacions de cançons populars i tradi-
cionals i també per cants espirituals negres.

Per raons personals i de feina, en Joan Pons va deixar la 
Coral l’any 1985 i la direcció va passar a mans de l’Antoni 
Amorós, que esdevingué un ferm i incansable continua-
dor de la línia de treball marcada pel seu predecessor. 
Durant els 14 anys del seu mandat, d’una banda l’àmbit 
d’actuació de la Coral es va estendre (Girona, Barcelona, 
el Rosselló i d’altres indrets) i, de l’altra, es van incorpo-
rar a la Coral persones de poblacions veïnes, algunes de 
les quals continuen encara avui amb nosaltres unides 
per l’amistat i el bon ambient de tots aquells anys.

L’any 1999, però, la Coral va patir una important davallada 
del nombre de cantaires que va fer trontollar molt serio-
sament la seva existència. Afortunadament, el professor 
Ramon Juanmiquel es féu càrrec a temps de la situació i, 
aportant la col·laboració desinteressada i vital d’un grup 
de joves alumnes seus de diversa procedència, es va 
salvar la difícil situació que la manca de cantants havia 
plantejat.

És gràcies a aquesta entrada de nova saba i al mestratge 
acurat d’en Ramon Juanmiquel que la Coral ha assolit 
un nivell òptim en les seves actuacions que, ara per ara, 
abasten tota mena d’esdeveniments: concerts, comme-
moracions, casaments, intercanvis amb altres corals, 
col·laboracions amb orquestres i cobles, vetllades per 
a la gent gran, vetllades de beneficència, aniversaris, 

festes majors, misses solemnes, inauguracions... I tot, 
sense deixar de cuidar i reforçar sempre l’amistat entre 
els components del grup, amb estones d’esplai i de for-
mació cultural.

És per tot això que la Coral Vergelitana s’ha fet digna de 
ser reconeguda i considerada com una de les principals 
entitats culturals del nostre poble.

MONTSERRAT ROVIRA

Llar d’Infants
Hola amics del País Pe-
tit. Les educadores de 
la Llar d’Infants també 
hem volgut col·laborar 
en aquesta primera 
edició de la revista.

Volem animar i donar el nostre suport a l’equip de per-
sones que heu decidit, com nosaltres, tirar endavant 
una nova idea.

Us diem, per experiència, que no és gens fàcil, però 
amb l’esforç i voluntat tot s’aconsegueix.

Aquí uns enviem una foto dels nostres primers 8 alum-
nes. Ells van ser qui, amb les seves corredisses, plors i 
rialles van donar vida a la nova Llar d’Infants.

Aprofitem per donar les gràcies a les famílies per la 
seva confiança i suport.

Sort amb la revista i endavant!

MONTSE I NEUS

Els 8 primers alumnes de la Llar d’Infants.
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D.Y.A., que les seves inicials volen 
dir en castellà, “Detente Y Ayu-
da”, és una entitat de voluntaris, 
apolítica i aconfessional  creada 
l’any 1.966, a Biscaia (País Basc), 
pel metge Juan Antonio Usparicha 
Lecumberri i altres col·laboradors. 
Plegats, varen decidir posar-la en 
marxa, per cobrir unes necessitats, 
que llavors no eren ateses per nin-
gú, dirigides a les persones que per 
causa d’accidents de trànsit eren 
assistides per bons “samaritans”, 
que actuaven amb tanta bona fe, 
com poc coneixement sanitari, 
causant a vegades més perjudici a 
l’accidentat que benefici.

Si bé en un principi s’adreçava 
exclusivament a les eventualitats 
del trànsit, la confiança mostrada 
vers la gent l’ha encaminat a des-
envolupar serveis o activitats de 
tota mena. 

Les finalitats de D.Y.A. són les d’aju-
dar els altres d’una manera organit-
zada i efectiva, a qui per malaltia, 
avaria, accident, entre d’altres, 
es vegi necessitat d’auxili, pres-
tant les ajudes necessàries, tant 
assistencials, morals, sanitàries, 

L’Associació d’Ajuda en Carretera D.Y.A.

mecàniques o d’altre tipus, així com 
també donant ajuda a qualsevol 
activitat relacionada, directament 
o indirectament, amb aquesta fina-
litat. També és objectiu de D.Y.A. el 
de fomentar un major coneixement 
en prevenció, educació i formació, 
entre els seus associats i la resta 
de la població.

Des de la seva creació, les inicials 
de la D.Y.A. s’han anat instau-
rant a d’altres províncies de la 
península, totes les delegacions 
estan obligades entre si, per un mo-
del estatutari unificat, no obstant, 
cada seu provincial té uns annexos 
exclusius a l’autofinançament i re-
gulació pròpia. 

L’any 1.993, set persones, les quals 
formaven part activa del personal 
voluntari de la Creu Roja, amb seu 

local a Torroella de Montgrí, pre-
nien la decisió de deixar la unitat 
de socors i emergències a causa 
de la problemàtica interna que allí 
succeïa.

Aquesta va ésser l’espurna d’inici 
per a la constitució de la D.Y.A. a 
la província de Girona. Així doncs, 
desprès de la presentació de les 
sol·licituds corresponents, adap-
tació i traducció al català dels 
estatuts i altres tràmits, a primers 
del 1.994, sorgeix oficialment, l’As-
sociació d’Ajuda en Carretera de 
Girona D.Y.A.

Els seus fundadors estableixen 
a la vila de Verges, comarca del 
Baix Empordà, la primera base 
operativa, amb caràcter de Seu 
Provincial.  A partir d’aquest mo-
ment es treballa de manera cons-
tant, amb una única i ferma il·lusió: 
adaptar l’entitat el necessari per 
poder dur a terme totes les inter-
vencions possibles de funciona-
ment. Per aquesta comesa es cre-
en  les següents àrees de treball: 
coordinació, transmissions, sanitat, 
formació, parc mòbil, materials, vo-
luntariat, i d’informàtica.  

El principal “motor” de la D.Y.A. és 
tot el conjunt de personal voluntari 
que l’integra, les prestacions que 
realitzen en acte de servei, són 
totalment sense ànim de lucre 
personal (gratuïts i altruistes), els 
quals compaginen la seva tasca 
diària, ofici, estudis i temps lleure, 
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amb el treball de l’entitat. Actual-
ment està formada per més d’una 
trentena de voluntaris, de diversos 
oficis: infermeres, tècnics en trans-
port sanitari, policies, bombers, 
xofers, mecànics, planxistes, in-
formàtics, estudiants,... de Verges, 
Torroella de Montgrí, l’Estartit, 
Pals, Palafrugell, Begur, la Bisbal, 
Sant Julià de Ramis, Salt, Girona i 
Camallera. Per tant, estem oberts 
per a tota persona interessada en 
formar-hi part.  

Les activitats que realitza D.Y.A. 
són les que denominem secundà-
ries o preventives, de planificació, 
coordinació, prevenció i protecció, 
dirigides a la població en general, 
esdeveniments esportius, cultu-

rals, musicals, i en d’altres on és 
requerida i que resta a disposició 
de col·laborar en tot moment, hu-
manament i materialment, quan per 
motius inesperats calgui agrupar 
esforços  amb les altres entitats 
i organismes competents a l’afer 
en qüestió. Així doncs, s’imparteix 
la formació de primers auxilis, so-
corrisme i d’altres tècniques, per 
personal qualificat.   

Els serveis realitzats, han estat sol-
licitats per entitats de Verges i d’al-
tres localitats de l’entorn, compta-
bilitzant fins al mes de novembre 
d’enguany 56 diversos serveis.

Entre les tasques que no es veuen, 
es porta a terme un treball diari, 
necessari per al bon desenvolupa-

ment i progrés de l’entitat, de col-
laboració des fa molts anys amb 
l’Ajuntament, amb la planificació i 
confecció de diversos plans d’ac-
tuació, Processó, Inuncat, realit-
zació del dossier, senyalització i 
actualització de la xarxa d’hidrants 
municipal. Des d’aquesta entitat es 
va instaurar i regentar el centre 
de coordinació local,  el control i 
registre des l’any 1996 de la pluja 
caiguda a Verges, el control i man-
teniment de la nova estació meteo-
rològica municipal les dades de la 
qual, pendents de  l’arribada d’uns 
equipaments específics, podran 
ser consultades per Internet, però 
que també dóna resposta majorità-
riament les 24 h. per telèfon, entre 
d’altres qüestions.  

Des la seva creació fins ara disposa 
d’identitat pròpia, uniformitat prò-
pia, 2 vehicles de transport, divers 
equipament telefònic de base i fax, 
equips fixos i portàtils de radioco-
municacions, material sanitari de 
primers auxilis i de formació, mate-
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A.P.A. del C.E.I.P. Francesc Cambó
La formació de l’A.P.A. del C.E.I.P. Francesc Cambó, segons consta en el lli-
bre d’actes, va ser l’any 1978. Des de llavors, s’han anat duent a terme, amb 
més o menys continuïtat, tota una sèrie d’activitats.

En considerar que en la formació de la persona intervenen molts factors i 
que entre ells el lleure és bàsic per al desenvolupament de la personalitat 
dels infants, l’A.P.A., bàsicament, organitza activitats lúdiques: extraesco-
lars, festes, algunes sortides... Una de les festes més celebrades en què 
participa l’A.P.A. és la Diada de Sant Jordi. Aquest dia els alumnes de les 
activitats extraescolars fan diverses actuacions-representacions per fer 
gaudir als familiars.

Entre les activitats que es duen a terme, les que més acceptació han tingut 
són: esport (bàsquet i atletisme), dansa i anglès.

Aquests darrers anys s’hi ha afegit: mecanografia, dibuix de còmics, infor-
màtica, ceràmica, labors, teatre i pintura.

Per Nadal l’A.P.A. ja fa uns anys que organitza un Concurs de Pessebres. 
Un jurat cada any visita la mostra, com sempre força nombrosa, i atorga 
els premis corresponents. Aquest últim any es va tornar a plantejar trencar 
d’alguna manera la rutina d’altres anys i fer quelcom diferent.

A causa de la proximitat de la Setmana Santa amb la festivitat de Sant Jordi, 
aquest últim no es va celebrar, però tots ens vam moure per fer una festassa 
de final de curs: “la Festa del Drac”. Es va començar al matí amb una xoco-
latada i es va continuar amb una sèrie d’activitats com tallers, representaci-
ons i jocs de tota mena que van engrescar a pares, mares, fills i avis.

Esperem que tingui continuïtat.

JJV
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rial de senyalització viària, així com 
altre material complementari.

L’entrada de recursos de què dispo-
sa l’entitat per poder afrontar totes 
les despeses de funcionament, 
adquisició de material, l’uniformat, 
assegurances, vehicles, repara-
cions, combustibles, telèfon, fax i 
d’altres pagaments diversos, són 
sufragats gràcies a les aportacions 
que rep en concepte de donatiu 
econòmic, de l’ajut de l‘Ajuntament 
de Verges, dels serveis o activitats 
que realitza,  i per les quotes anu-
als dels voluntaris en actiu, socis 
protectors, entitats o empreses 
col·laboradores.

Si voleu ajudar a què D.Y.A. pugui 
disposar de més recursos, per fer 
més gran la seva infraestructura 
de servei, ho podeu fer, aportant 
el vostre donatiu personal, a partir 
de les entitats bancàries de Verges, 
Caixa de Girona o la Caixa, on l’en-
titat disposa els seus comptes cor-
rents, completant el corresponent 
full d’adhesió com a Soci Protector 
de D.Y.A. 

Per més informació, podeu 
consultar per Internet la web: 
www.grn.es/dyagirona, o bé posar-
vos directament en contacte amb 
nosaltres al telèfon 972 780 427.

ÀNGEL GALÁN I MONT
PRESIDENT I COORDINADOR DE D.Y.A. - 
GIRONA
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Associació Esportiva 
d’Agricultors i Caçadors de 
Verges
L’àrea privada de caça de la vila de Verges va ser fundada l’any 1973 pels 
agricultors i caçadors que en aquella època practicaven l’esport de la 
caça.

Actualment es continua conservant el vedat amb el nom d’Associació Es-
portiva d’Agricultors i Caçadors de Verges per poder-hi practicar aquest 
esport.

Membres de l’Associació durant una reunió.

Penya Sempre 
Pericos 
l’Empordà
La penya simpatitzant del RCD Es-
panyol de futbol va ser fundada el 
dia nou de novembre de 1986 per 
uns aficionats del mateix club.

Actualment està composada per 
210 persones, de les quals 87 són 
socis del RCD Espanyol. Aquesta 
penya organitza cada quinze dies 
un viatge amb autocar fins a l’Es-
tadi Olímpic Lluís Companys de 
Montjuïc de Barcelona per veure 
jugar a futbol al seu equip.

La Penya Sempre Pericos de 
l’Empordà va plantar una olivera 
prop del rec de molí de Verges el 
dia 20 de febrer de 2000 en comme-
moració a la consecució de la Copa 
del Rei.

La penya està integrada per socis 
de Verges, Torroella de Montgrí, 
Ventalló, l’Escala, entre d’altres 
poblacions.

La Junta està formada pel següent 
organigrama:

President:
JOSEP VILANOVA MITJANES

Vicepresident:
VICENTE GALLEGOS

Tresorer:
JAUME POCH PERICH

Secretari:
ENRIC OLLER OLIVERAS

Vocals:
ALBERT POCH ROVIRAS
SALVI PUIGVERT COSTAL
LLUÍS POCH RUART

Plantada de l’olivera el 20 de febrer de 2002. D’esquerra a dreta: Albert Poch, Lluís 
Poch, Artur Majó, Margarida Roviras, Ferran Cadanet, Julià Arcas (exjugador de 
l’Espanyol), Josep Vilanova, Salvi Puigvert i Carme Arcas.



34     Gener 2004 35     P a í s

E n t i t a t s

El Casal de Jubilats de Verges es va 
constituir el dia 2 de juny de 2000. 
Actualment l’integren 305 socis, 
majoritàriament persones jubila-
des o bé pensionistes. També hi 
ha algun soci protector en edat de 
prejubilació.

El Casal està situat a la primera 
planta del Pavelló Polivalent de 
Verges al carrer Trencada s/n.

Des d’El Casal de Jubilats s’intenta 
promoure un conjunt d’activitats 
que responen als objectius se-
güents:

- Millorar la qualitat de vida de la 
gent gran que formen el Casal.

- Afavorir la solidaritat i relació 
entre tots els membres.

- Col·laborar i participar en tas-
ques i festes del poble de Ver-
ges.

El Casal s’obre cada dia des de 
les dues del migdia fins a les vuit 
del vespre, excepte els diumenges 
i dies festius en què s’obre mitja 
hora més tard. La Junta del Casal 
de Jubilats s’encarrega de la tasca 
diària d’obertura i atenció als socis 
que hi acudeixen a través d’un sis-
tema organitzat de torn.

S’han creat uns grups de treball, 
encapçalats per gent de la Junta 
que s’encarreguen de portar a ter-
me les diferents activitats.

Principals activitats
- Labors i grups de costura. Està 

format per un grup de 14 persones.

- Excursions i dinars

- Berenars i menjars col·lectius.

- Ioga. Quatre sessions setmanals 
dirigides per la monitora Cristina 
Peraire. Hi estan apuntades 24 
persones.

- Ball. Cada diumenge.

- Voluntariat Social

- Trobades amb altres Casals

- Xerrades i conferències

Composició de la 
Junta
La Junta que va ser renovada 
aquest any està formada per:

President:
FRANCESC GALLART FONT

Vicepresident:
MIQUEL CARRERAS OLIVERAS

Tresorer:
JOSEP PARETA PUJADAS

Secretaria:
MONTSERRAT FONT GÜELL

Vocals:
MARIA RUSCADELLA
MARTÍ TEIXIDOR BUIXEDA
ROSER FIGUERAS PONSATÍ
JAUME CLOS

Entre totes les activitats realitzades 
durant l’any 2003 destaquem:

- El dia 16 d’octubre va tenir lloc 
al poliesportiu una conferència 
a càrrec de la Sra. Marta Ferru-
sola (esposa de l’expresident de 
la Generalitat, Jordi Pujol) sobre 
l’esport i l’activitat física en les 
persones grans (trobareu fotos i 
informació en la secció d’Activi-
tats).

- El mes de setembre es va orga-
nitzar una excursió a Camprodon.

- El dia 23 d’octubre es va fer un 
dinar de germanor en homenat-
ge a Gracieta Arnau, exllevadora 
de fa molts anys de Verges. Du-
rant l’acte se li va fer lliurament 
d’una placa commemorativa i un 
ram de flors per tant de temps al 
servei del poble.

- El dia 6 de novembre es va ce-
lebrar una conferència a càrrec 
de l’assistenta social Alícia 
Llumbierres sobre el benestar i 
la família. 

Gracieta Arnau, amb els seus familiars i amics rebent la placa commemorativa del 
Casal.

Casal de Jubilats de Verges
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Què és i com funciona 
el casal d’estiu de 
Verges?
El Casal d’Estiu és una de les 
propostes lúdico-educatives que 
es presenten cada estiu, des de 
fa una colla d’anys, a Verges. Es 
tracta d’una activitat programada 

El Casal d’Estiu de Verges
per a nens i nenes des de P-3  fins 
a 12 anys, tot i que han vingut i 
continuen venint nois i noies de 13 
i 14 anys. A aquests participants 
més grans se’ls procurarà donar un 
tractament a part, en el sentit que 
se sentin integrats.

El Casal es porta a terme durant els 
mesos de juliol i agost de dilluns a 
divendres de 4 a 8 de la tarda. És 

una activitat que engloba un con-
junt de tasques diferents que diver-
teixen i aporten nous coneixements 
a la mainada. Normalment una 
setmana ordinària es programa de 
manera que gairebé tot el paquet 
d’accions, sortides, treballs... girin 
al voltant d’algun tema i es distribu-
eix de la manera següent:

DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS

De 4 a 2/4 de 6: El dilluns es fa la 
presentació del tema, proposta de 
les manualitats i tasques que es 
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poden realitzar, el dimarts i el dijous 
es continuen.

De 2/4 de 6  a 6: Berenar

De 6 a 8: Jocs, cants i recollir

DIMECRES: platja. Des de fa molts 
anys que cada dimecres, si el 
temps acompanya, anem a la platja 
de Sant Martí d’Empúries. Agafem 
un autocar a Verges a les quatre, 

E n t i t a t s

que ens deixa prop de la platja i a 
2/4 de 8 fem el trajecte a la inversa. 

DIVENDRES: es va d’excursió, per 
descobrir nous racons de l’entorn 
o per fer una mica de cames, es 
fan les sortides a peu i sortides amb 
bicicleta.

Pensem que el casal és una activi-
tat que ha d’estar oberta a tothom. 
Per aquest motiu s’intenta que el fet 

de què tingui un cost econòmic no 
sigui un impediment per poder-hi 
assistir. Existeixen ajudes per a les 
matrícules, que en cas que es vul-
gui demanar cal anar a parlar amb 
l’assistent social, l’Alícia, que és 
cada dimarts al matí a l’Ajuntament 
i  s’encarregarà de fer les gestions 
oportunes per concedir o no l’ajut.

A finals de cada mes hi ha activitats 
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 Any 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 Alumnes 65 75 91 111 60 59 78

Font: Associació de Lleure les Tribanes de Verges

extraordinàries. A finals de juliol 
es va una nit a acampar i a finals 
d’agost es va de colònies dues nits. 
A part, l’últim dia del mes de juliol 
fa dos anys que anem al cinema i 
l’últim dia del mes d’agost fem una 
xocolatada que està oberta a tot 
el poble i on els nens i nenes que 
vénen al casal fan actuacions que 
han estat preparant durant els me-
sos que ha durat l’activitat.

Qui gestiona el Casal 
d’Estiu de Verges?
Des de fa uns anys s’ha estat llui-
tant per aconseguir  per al casal 
d’estiu tots els requisits que fan 
falta per complir amb el que diu 
la Generalitat de Catalunya. Per 
aquest motiu, tots els que s’encar-
reguen de què tot funcioni ens hem 
constituït en Associació, que hem 
anomenat Associació de Lleure 
les Tribanes de Verges. També hem 
entrat a formar part del Servei de 
Colònies i Vacances del Bisbat de 
Girona, que ens ha permès obtenir 
una assegurança millor de la que 
teníem i també optar a les subven-
cions que dóna la Generalitat a les 

activitats d’estiu. Per acabar de 
complir amb els formalismes, tots 
els monitors i monitores que han 
entrat a treballar al Casal aquest 
any tenien el títol de monitor/a de 
lleure o estaven pendents de for-
malitzar-ne les pràctiques. 

L’Associació s’encarrega de tot el 
funcionament del Casal i rep ajudes 
de l’Ajuntament de Verges i de la 
Parròquia. Des d’aquí volem agrair 
a l’Ajuntament el seu suport i també 
a Mossèn Enric Roura per la seva 
paciència durant tots aquests anys, 
esperem que tot li vagi molt bé en el 
seu nou destí.

Resum de l’any 2003
L’any 2003 ha sigut el primer any 
que hem complert amb tot el que 
se’ns demanava. Tots els monitors 
i monitores han tingut assegurança 
social, hem notificat a la Generalitat 
la nostra existència i s’ha complert 
amb el nombre de carnets requerits. 
Hem augmentat el nombre d’alum-
nes, ja que han  passat pel Casal 19 
alumnes més que l’any passat. 

El tema del Casal d’aquest any era: 

“Un món millor és possible”. Podem 
presumir d’haver fet moltes activi-
tats extraordinàries: El mes de juliol 
vam anar a la Trobada de Casals de 
l’Alt Empordà que es va celebrar 
a Bàscara, on es van reunir molts 
nens i nenes de totes les edats. 
A finals de mes vam anar una nit 
d’acampada a la Bisbal d’Empordà 
i l’últim dia de mes van anar al ci-
nema a Girona. El mes d’agost vam 
anar de colònies a Camprodon, on 
vam fer esports d’aventura i l’últim 
dia de casal vam fer una xocola-
tada popular i un concurs de play 
– backs. 

Finalment, només volia dir que el 
Casal d’Estiu el formem moltes 
persones: els monitors, monitores 
i premonitors i exmonitors/es que 
l’organitzem, els pares que confi-
en en nosaltres i apunten els seus 
fills/filles al casal i, sobretot, els 
nens i nenes que vénen cada dia 
amb moltes ganes de passar-s’ho 
bé i aprendre coses noves. Espe-
rem que durant molts anys puguem 
continuar treballant i creixent con-
juntament.

DIANA CANALS BATLLE
DIRECTORA DEL CASAL D’ESTIU DE VERGES 

MERCÈ MERCADER

E n t i t a t s
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La Junta Directiva del Club de Futbol de Verges vol agrair 
als creadors de la nova revista la proposta de formar-ne 
part en els diversos números que es vagin editant. Des 
d’aquí, animem a tothom perquè la revista tiri endavant, 
perquè és, sens dubte, un tresor esperat des de fa molt 
temps.

Al llarg de les diferents edicions, la nostra intenció és na-
vegar en el temps i recollir històries, anècdotes, partits, 
personatges importants..., que han fet del Verges un club 
diferent a la resta. Al mateix temps, mantindrem a tothom 
al dia, dels resultats i classificació del nostre equip.

En aquesta primera edició creiem que és convenient 
presentar com és el C.F. Verges i els integrants que en 
formen part.

El C.F. Verges actualment milita al grup 15 de la 2a Regio-
nal i a dia d’avui ocupa les primeres posicions de la lliga. 
Com dèiem, som un club especial, diferent a la resta, amb 
una filosofia totalment pròpia. És a dir, a Verges no pa-
guem a cap dels jugadors, entrenador ni a ningú. L’única 
cosa que prometem quan ens proposem anar a fitxar a 
algú, és bons sopars i, sobretot, un gran ambient. I de mo-
ment, la nostra filosofia ha estat i continua essent un èxit. 
Segurament, molts pensaran que som poc ambiciosos i 
que podríem tenir una altra forma de pensar i aspirar a 
categories superiors; però som conscients del que hi ha i 
sempre ens ha agradat tocar de peus a terra.

C.F. Verges

Aquest ambient del qual parlàvem és la peça essencial 
que fa funcionar tot aquest grup de persones; un am-
bient que va des de les dones que fan el sopar de cada 
divendres, passant per aquell jugador suplent que no 
para d’animar als seus companys des de la banqueta, 
per aquells aficionats que no fallen cap diumenge, per 
aquells vilatans del poble que sovint ens paguen un 
xai, una coca, una paella..., arribant, evidentment, a tot 
l’equip en general i al seu entrenador, primordial perquè 
tot això funcioni.

Prova de què tot això rutlla és veient d’on provenen 
la majoria de jugadors. N’hi ha de Figueres, la Bisbal, 
Fonteta, Celrà, Sant Pere Pescador, etc. de molts llocs 
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NOM POSICIÓ  POBLACIÓ                      

Àngel Roig ....................................Porter ...................................Sant Pere Pescador

Xavier Ruiz ...................................Defensa ...............................Begur

Marc Caritg ..................................Defensa ...............................Vilafant

Tono Casabó ................................Defensa ...............................Verges

David Ruiz.....................................Defensa ...............................La Bisbal d’Empordà

Ramon Guerrero..........................Defensa ...............................Verges

Joan Viñas....................................Defensa ...............................Fonteta

Lluís Salvà ....................................Defensa ...............................La Bisbal d’Empordà

Miquel Bullon ..............................Defensa ...............................Girona

Cinto Romero ...............................Migcampista.......................Figueres

Ignasi Auquer ..............................Migcampista.......................Verges

Àlex Mascarreras .......................Migcampista.......................Celrà

Pere Puig ......................................Migcampista.......................Sant Jordi Desvalls

Miquel Planas..............................Migcampista.......................Verges

Jaume Viñas ................................Migcampista.......................Fonteta

Gerard Rivera ..............................Davanter..............................La Bisbal d’Empordà

Miquel Salvà ................................Davanter..............................La Bisbal d’Empordà

David Arias...................................Davanter..............................Figueres

David Carrasco............................Davanter..............................La Bisbal d’Empordà

Albert Poch ..................................Davanter..............................Verges

Jordi Tubert..................................Davanter..............................Verges

David Pujades..............................Davanter..............................La Bisbal d’Empordà

Ernest Sabater.............................Entrenador ..........................Verges

Pere Comas..................................Massatgista........................Verges

Marta Payeró...............................Delegada d’equip...............Verges

Joan Maria Brusi ........................President .............................Verges

E n t i t a t s

diferents, però quan es posen la 
samarreta del C.F. Verges, s’adonen 
de seguida que estan defensant els 
colors d’un club que no els deixarà 
indiferents, que no l’oblidaran mai 
i del qual sempre en parlaran bé. 
I se senten vergelitans, i en qua-
litat d’això, volen guanyar i portar 
el nom al més amunt possible. I 
aquest és el fet que ens caracte-
ritza a tots nosaltres, fer que tots 
els nostres jugadors se sentin com 
a casa i en família. A la llarga això 
et reconforta molt més que un bon 
grapat d’euros.

Per finalitzar, només dir-vos que 
en nom de tota la Junta Directiva 
agraïm a totes aquestes persones 
que de manera desinteressada per-
meten que el nostre poble tingui, al 
dia d’avui, un equip de futbol i com 
no, un lloc per anar a gaudir les 
tardes del diumenge. Sincerament, 
moltes gràcies!

Seguidament, presentem els in-
tegrants de l’actual equip del C.F. 
Verges. Fins aviat.

IGNASI SABATER
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La Junta del Club de Bàsquet Verges dóna la benvinguda 
a la nova revista i agraeix al seu consell de redacció que 
hagi confiat en nosaltres per poder explicar les coses 
que passen i han passat en el nostre club.

El C.B. Verges, actualment presidit per en Josep Maria 
Estévez, “Xeli”, té enguany quatre equips de bàsquet. 
S’ha reduït el nombre d’equips respecte l’any passat per-
què a inici de temporada la Junta Directiva vam creure 
convenient ajuntar les edats dels nostres jugadors i juga-
dores i d’aquesta manera formar quatre equips complets 
que, evidentment, són més fàcils d’administrar que set 
equips justets.

Actualment tenim:

EQUIP ENTRENADOR/ENTRENADORA

Preinfantil masculí ................ Núria Ribot

Cadet femení.......................... Josep Maria Estévez, “Xeli”

Sènior femení ........................ Antoni Poch

Sènior masculí....................... Ignasi Auquer

C.B. Verges A més d’aquests quatre equips, els més petits practiquen 
esports extraescolars, i els nens de 1r i 2n de bàsica han 
estat inscrits a la Federació per competir a la lliga de 
Bàsquet Base. L’encarregat de dur a terme els esports 
extraescolars i que entrenarà aquest equip de bàsquet 
és Ignasi Sabater.

Com podeu veure, tot i les dificultats, el C.B. Verges es 
manté viu. I amb aquest, són molts els anys que el nos-
tre poble pot gaudir de bàsquet. Com en molts indrets, 
el nostre club ha tingut èpoques de glòria i èpoques on 
no ha estat gens fàcil acabar la temporada. Però malgrat 
els alts i baixos, el bàsquet segueix estant present en el 
nostre poble, i esperem que per molts anys.

Són moltes les persones que han passat pel C.B. Verges, 
totes elles importants. Des de la Junta Directiva actual, 
volem agrair la seva aportació en un club petit com el 
nostre i, alhora, fem una crida a tothom que estigui inte-
ressat a formar-ne part. Segur que serà benvingut.

La història del C.B. Verges ha estat realment important, i en 
moltes ocasions hem estat a punt d’aconseguir èxits mai 
somniats. Però l’èxit més gratificant i del qual ens hem de 
sentir més orgullosos és, en primer lloc, el fet de què any 
rere any el nom d’un club petit com el nostre es passegi 
per molts pobles i ciutats gironines i, en segon terme, que 
el club vergelità hagi format jugadors que actualment, o en 
un passat, militin en equips i categories superiors (GEIG, 
Sta. Eugènia, Casademont Girona, Banyoles, etc.,).

Per acabar, dir que la supervivència d’un club com el 
nostre no és gens fàcil. Sovint fa falta de la figura de 
persones que “tirin del carro” i es posin damunt seu, i 
això és una gran responsabilitat. Des d’aquí, volem fer 
un homenatge a la Pepita Palomeras, a la Rosa Maria 
Oliveras, i a tants altres que ens deixem, que amb la seva 
presència i aportació han ajudat a fer una mica més gran 
el nostre club.

Molta sort i endavant!
Sub-25 masculí, temporada 2001-02.
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El Grup Sardanista Vergelità és una associació que té 
com a objectius:

- Portar a terme els cursets d’ensenyar a ballar, comptar 
i repartir sardanes, tant per a petits com per a adults.

- Organitzar la trobada sardanista infantil

- Col·laborar amb totes aquelles manifestacions cultu-
rals de la vila que tinguin relació amb la sardana.

La nostra associació està inscrita en el Registre d’As-
sociacions de la Generalitat de Catalunya des de l’any 
2001 i pertany a l’Agrupació de Trobades Infantils de les 
Comarques Gironines.

Aprofitem aquest espai que ens dóna el País Petit per 
felicitar els impulsors d’aquesta nova iniciativa i, alhora, 
per dir-vos que tots aquells que estigueu interessats en 
formar part de la nostra associació o vulgueu informar-
vos de qualsevol aspecte, només heu d’adreçar-vos a 

Grup Sardanista Vergelità

Trobada Sardanista Infantil a l’any 2001.

qualsevol dels membres de la Junta. Considerem que a la 
Sardana, com a una expressió cultural i tradicional més 
del nostre país, li cal el seu enfortiment perquè no sigui 
engolida per l’oblit.
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Com a acte de presentació de la 
nostra entitat a la revista, hem de 
dir-vos que  estem molt satisfets de 
què el que fins fa poc era un projec-
te avui sigui ja una realitat. Creiem 
que “PAÍS  PETIT”, sens cap mena 
de dubte, ha d’ésser una eina que 
ha de correlacionar totes les enti-
tats del nostre poble amb un diàleg 
obert, lliure i democràtic, des d’aquí 
la nostra més cordial salutació i 
que sigui per molts anys.

Respecte a la nostra entitat, què 
més us podem dir que no sapigueu? 

La Comissió de la Sopa

La Comissió de la Sopa és una enti-
tat autònoma vinculada a l’àrea de 
cultura de l’Ajuntament de Verges. 
Treballem per a un únic objectiu: 
l’organització dels principals actes 
del dimarts de Carnaval a Verges. 
En aquesta diada elaborem unes 
dues mil cinc-centes racions de la 
tradicional sopa, un suculent plat 
elaborat als antics rentadors (gran 
cuina oficial vergelitana) i repartit 
gratuïtament a la plaça Major, on 
tothom qui vol s’hi aplega per de-
gustar-la.

Els orígens d’aquesta tradició es 
perden en la nit dels temps. El punt 
de referència més pròxim d’aquesta 
mena de celebracions l’hauríem de 
cercar en l’època medieval, quan 
els senyors feudals convidaven el 
poble a omplir bé el pap, ni que fos 
un cop l’any, en acabar el temps de 
les collites, com a recompensa per 
l’esforç efectuat i també amb la in-
tenció d’apaivagar una mica l’ànim 
popular enfront dels altíssims 
tributs a què sotmetien als seus 
vassalls. Aquesta festa s’ha anat 
transmetent de generació en gene-
ració fins arribar als nostres dies en 
què ha perdut el sentit benèfic i ha 
intensificat el festiu.

La integració i participació del po-
ble en les tradicions és absoluta. 
Actes multitudinaris com la Pro-
cessó o la Sopa demanen la par-
ticipació directa o indirecta de tot 
el poble. Tothom es preocupa de la 
bona marxa de les previsions. Això 
i l’amor a la cultura popular i tradi-
cional del nostre país fan possible 
que esdeveniments com aquests 
perdurin al llarg dels segles.

L’origen de les menjades comuni-
tàries es remunta a unes dates an-
cestrals. Avui dia, però, els àpats de 
carnaval tenen un cert sentit religiós 
i recorden les cerimònies sagramen-
tals col·lectives. Roma ja va adoptar 
aquest costum de cultures antigues 
en celebrar  les Saturnals, les festes 
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romanes en honor del déu Saturn 
que començaven el 17 de setembre 
i solien acabar el 24 del mateix mes. 
En aquestes festes se celebraven 
els carnavals de l’antiguitat en què 
tot era permès i on el vi, la gresca 
i la disbauxa eren els plats forts 
d’aquells dies. Aleshores elegien 
un personatge, el rei de les burles, 
el qual, abillat de manera grotesca, 
regnava fins a ser sacrificat en un 
altar dedicat al déu Saturn. En el 
nostre calendari aquestes festes 
han estat traslladades als dies 
immediatament anteriors al temps 
quaresmal i s’han convertit en el 
carnaval que tots coneixem.

Per acabar, volem fer-vos un petit re-
sum de les activitats en les quals hem 
col·laborat aquests darrers anys:

- Any 1991: Organització de la in-
auguració de la casa de la vila.

- Any 1996: Sortida dels gegants 
a la trobada de gegantes de 
Torroella de Montgrí amb motiu de 
600 anys del castell del Montgrí.

- Any 1998: Sortida a Granollers 
amb motiu de la festa de l’olla a 
on vam tenir ocasió de conèixer 
un gran nombre de colles d’ela-
boració de ranxos, calderes, 
potasses, sopes i escudelles 
d’una trentena de pobles d’arreu 
de Catalunya, experiència molt 
important i enriquidora per a no-
saltres i d’un gran valor cultural 

i associatiu. Des del seu Ajunta-
ment, vam ser obsequiats amb 
una rèplica numerada d’un dels 
monuments més emblemàtics de 
Granollers creada per l’escultor 
local S. Carrasco, la qual resta 
exposada en una de les vitrines 
de la sala de plens de l’Ajunta-
ment de Verges. Naturalment, 
estem oberts a qualsevol pro-
posició d’aquest tipus a d’altres 
poblacions amb iniciatives com 
la de Granollers i no descartem 
la possibilitat d’un any o altre 
d’organitzar-ho a la plaça major 
de la nostra vila. 

- Any 1999: Sortida al poble veí 
de Foixà, el qual, a través del 

seu alcalde, ens proposà de 
col·laborar en una cercavila amb 
els nostres gegants i la comissió, 
amb el vist i plau del nostre Ajun-
tament, hi accedí. 

- Any 2002: Exposició fotogràfica 
“Verges amb les tradicions”, al 
Mas Pi. Reportatge que engloba-
va diferents visions dels últims 
cent anys d’història de la sopa 
de Verges. 

- I per últim, com no, l’organitza-
ció i elaboració de l’arròs cada 
dilluns de pasqua, que l’associ-
ació de la processó ens té enco-
manada a la comissió de la sopa.

JOAN M. BRUSI FIGUERAS

En Joan M. Brusi i en Kim Cama preparant la sopa.
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Primer de tot hem d’agrair l’opor-
tunitat que PAÍS PETIT ens brinda 
per tal de poder donar a conèixer 
al nostre poble les activitats que 
es desenvolupen en aquesta as-
sociació.

“La Penya de l’Espardenya” és una 
associació juvenil i centre excursi-
onista sense ànim de lucre que es 
remunta a l’any 1993. En l’actualitat 
el centre acull i mobilitza un grup 
infantil (nens i nenes d’entre 9 i 12 
anys), un grup juvenil (nois i noies 
d’entre 13 i 17 anys) i un grup de jo-
ves i monitors a partir dels 18 anys, 
en total, formen de forma activa 
“La Penya” més de 60 membres. 
L’associació es desenvolupa en un 
marc totalment de voluntariat per 
part dels monitors.

Les activitats que es porten a terme 
estan molt enfocades a l’excursi-
onisme, amb les seves diferents 
variants: sortides a muntanya, a la 
platja, a peu o amb bicicleta..., tot i 
que esporàdicament també es por-
tin a terme activitats d’escalada, 
vies ferrades, gimcanes, sortides 
amb raquetes de neu...

Trimestralment es programa una 
sortida al mes, que pot ser d’un sol 
dia (dissabte o diumenge) o de dos 
dies. De les sortides programades 
trimestralment es porta a terme una 
trobada amb els pares, que es com-
binen amb excursions conjuntes o 
separades i dinars de germanor, a 
més, un cop al trimestre s’organitza 
una sortida més atractiva per al 
grup de joves. A l’estiu s’organitza 
una ruta per al grup juvenil i una 
altra per al grup infantil, i la seva 
durada oscil·la entre els 4 i 6 dies.

Els objectius que des de l’Associa-
ció s’intenten fomentar són la con-
vivència i el diàleg, el coneixement 
i respecte de l’entorn i l’obertura de 
noves possibilitats de lleure, tant 
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La Penya de l’Espardenya

pel que fa al infants i joves com als 
pares.

Els recursos econòmics de l’Asso-
ciació provenen d’una petita quota 
de 10 € anuals que cobreixen les 
despeses corrents de l’associació 
(bàsicament l’assegurança de res-
ponsabilitat civil) i dels diners que 
aporten les famílies dels nens/es 
en cada sortida, diners que normal-
ment acaben cobrint el cost de la 
sortida. En ocasions també s’ha re-
corregut a petites col·laboracions 
d’empreses i botiguers del poble, 
així com de l’Ajuntament de Verges, 
recursos addicionals que s’han 
destinat a renovar el material i a 
poder subvencionar part del cost 
per a l’obtenció del títol de monitors 
d’activitats de lleure.

Les activitats realitzades durant 
aquest últim trimestre són:

- Camí de Ronda de Platja d’Aro 
fins a Calonge.

- “Cap de setmana sobre Rodes”, 

amb estança el dissabte a la casa 
de colònies de Sant Privat d’en 
Bas per llavors baixar amb bici-
cleta fins a Girona pel carril bici.

- Pessebre als Àngels, pujant per 
Girona i baixant per Sant Martí 
Vell.

Durant aquests dies de Nadal po-
dreu veure penjats a les diferents 
botigues i al col·legi la programació 
per al proper trimestre fins a Set-
mana Santa, però per a qualsevol 
dubte o qüestió podeu posar-vos en 
contacte amb en Jordi Matas (972 
780 291) o amb en Lluís Vilanova 
(972 780 576), que molt amablement 
us atendran, també podeu escriu-
re’ns un correu electrònic a l’a/e 
lapenya.verges@terra.es.

I finalment us animem a participar 
en les diferents activitats que orga-
nitzem, tant els nens/nenes i nois/
noies a les activitats com als joves 
i pares per col·laborar amb les di-
ferents tasques d’organització i su-
port per poder realitzar les sortides.

Ascensió amb el Grup de Joves al sostre de Catalunya, la Pica d’Estats (3.169 metres). 
Estiu 2003.


