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Aquest setembre vàrem iniciar el nou curs de La Penya 
de l’ Espardenya planificant i mirant cap al futur, però 
sense descuidar els nostres orígens i els tretze anys de 
vida de l’associació. 
Per a aquest nou curs que  ja hem estrenat, tenim 
programades les següents activitats:

• 17/12/06 Pessebre al Taga
• 14/01/07 Ormoier,  cova d’Escales, el Ferran
• 21/01/07 Esquiada familiar a Vallter o la Molina
• 4/02/07 Sortida a la neu: Taga, Costa Pubilla...
• 4/03/07 Sant Aniol de Finestres
• 1/04/07 Serra de Montgrony
•  5 i 6/05/07 Rocacorba
•  3/06/07 Camí de ronda: Roses-Cadaqués

Per a informar-vos sobre qualsevol qüestió, podeu po-
sar-vos en contacte amb en Jordi Matas (972 780 291) 
o amb en Lluís Vilanova (972 780 576), que us atendran 
molt amablement, o bé escriure’ns un correu electrònic 
a lapenya@paispetit.com i us enviarem les activitats 

JORDI MATAS i LLUÍS VILANOVA

Parc Aventura, a Sant Feliu de Guíxols

programades amb més detall. També podeu visitar la 
nostra pàgina web http://lapenya.paispetit.com.
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No crec que sigui necessari dir-vos que el passat mes 
de juny es va canviar la Junta del Casal de Jubilats, su-
poso que de tothom és sabut; però voldria explicar-vos 
en nom de la Junta i en el meu propi que ens agradaria 
que del Casal en féssiu la 
vostra casa pairal i que, 
tant els qui en sou socis 
com els qui no en sou, 
vinguéssiu alguna vega-
da a fer-hi un volt.

Al Casal s’hi fan les ma-
teixes activitats de l’any 
passat: excursions, ar-
rossades, berenades, la 
Castanyada, ioga, quina, 
ball... També s’hi juga al 
dòmino i a cartes, i hi ha 
diaris per a llegir.

Si algun dia hi trobeu a 
faltar alguna cosa que a 
vosaltres us agradaria i 
que no hi és, digueu-nos-ho, ja que sempre hem tingut 
i tenim un ajuntament que en tot moment ha procurat 
ajudar-nos dins les seves possibilitats.

DES DEL CASAL

MARIA ROSA RIBOT

La Processó

El 19 d’octubre el Ple del Parlament de Catalunya va 
aprovar el Decret del patrimoni festiu de Catalunya, 
impulsat pel Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana. 

L’objectiu d’aquest decret és catalogar el patri-
moni festiu català: totes les festes, celebracions 
comunitàries i elements festius que hi hagi arreu 
de Catalunya. També preveu el reconeixement de 
les festes i els elements festius catalans rellevants, 
que es classificaran en unes noves categories i 
es regularan a partir d’uns requisits marcats i del 
procediment que hauran de seguir per a obtenir 
aquest reconeixement especial.

Un nou decret de la Generalitat distingirà
la Processó i la Dansa de la Mort

També voldríem demanar als avis que l’ensenyessin 
als néts i que els expliquessin el que s’hi fa i els di-
guessin que se n’ha de tenir cura perquè, quan ells 
siguin grans, grans, també en puguin gaudir.

I per últim voldria dema-
nar-vos que no tingueu 
en compte els nostres 
defectes i els possibles 
errors, que segur que en 
tindrem –som humans–, 
sinó les ganes de fer-ho 
bé per a tothom.

La nostra il·lusió seria 
que, en plegar de la Jun-
ta, tinguéssim tants bons 
amics o encara més que 
els que vam trobar en 
començar, i això tan sols 
podrà ser possible amb 
la vostra compressió i el 
vostre ajut.

En nom de la Junta, gràcies per tot.

Amb això es pretén tenir inventariades d’una ma-
nera ordenada, amb la categoria que els correspon, 
totes les festes i tots els elements festius que hi ha 
a Catalunya, per tal de potenciar-los i protegir-los. La 
categoria es designarà segons el valor patrimonial 
i la rellevància social.

Es proposen diferents categories:

a) Festa Popular d’Interès Cultural
b) Festa Tradicional d’Interès Nacional
c) Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional
d) Festa Patrimonial d’Interès Nacional
e) Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional
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Les dues darreres categories són reservades 
per a les manifestacions amb més rellevància i 
arrelament.

Què suposa aquest decret a la Processó? Doncs 
bé, en primer lloc obtenir un major reconeixement 
per part de la Generalitat de Catalunya, tant per a 
la Processó com per a la Dansa de la Mort. 

Segons el decret, la Processó de Verges rebrà 
la condició de Festa Patrimonial, i la Dansa de la 
Mort, per ser un element únic i tenir els orígens 
centenaris, serà considerada Element Festiu 
Patrimonial.

La Processó, per tant, rebrà el màxim reconeixe-
ment. El Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana ha decidit de fer dues distin-
cions per separat, una per a la Processó i l’altra per 
a la Dansa de la Mort, per ser dues manifestacions 
que tenen sentit separadament, i la Dansa de la 
Mort, per ser un element únic, també ha de tenir 
un tracte especial i diferenciat. 

Tot això, però, té una contraprestació per part nos-
tra, de tots, de tot el poble i de tota la gent que hi 
participa i hi treballa. Aquesta contraprestació es 
tradueix en el fet de responsabilitzar-nos de la seva 
permanència, però no a qualsevol preu, sinó que 
els hem de conservar tal com són, mantenint-ne 
l’essència original.

En aquests moments la Processó de Verges té 
el «títol» de Festa Tradicional d’Interès Nacional. 
Fins ara era l’únic distintiu que es podia rebre. 
Ara, amb aquest nou text, es pot obtenir una o 
altra categoria, segons l’origen, els anys que fa 
que existeix, pel fet de tenir elements propis i 
singulars, de fer-se en un espai singular, etc. A 
Catalunya hi ha poques festes que puguin esde-
venir «patrimonials», i en el nostre cas tenim la 
Processó i la Dansa de la Mort, una bona mesura 
per a fer-nos reflexionar i ser conscients del que 
tenim. 

La Generalitat, per la seva part, haurà de vetllar 
per a protegir-les i promocionar-les amb caràcter 
preferent, i els ajuntaments i ens locals es veuran 
obligats a mantenir-les, dictant normes de protec-
ció, garantint-ne la preservació, divulgant-ne el 
coneixement i potenciant-ne la documentació.

El decret tot just s’ha aprovat; ben aviat es co-
mençaran a fer els tràmits, que en el nostre cas 
s’inicien d’ofici, i podrem celebrar aquest nou 
reconeixement; un reconeixement per la feina ben 

feta, per la feina que es fa tant a dalt de l’escenari 
com darrere, durant tot l’any.

Això sí, cal la implicació de tothom, cal que hi 
siguem i que entre tots preservem aquest nostre 
patrimoni que ens dóna nom arreu.

Ja som conscients de tot això, però cal que la gent 
hi treballi, cal que la gent s’hi impliqui, i per aquest 
motiu fa falta que la gent hi col·labori, que entri 
a formar part de la Junta Directiva, que assisteixi 
a l’Assemblea General de Socis. La nostra festa 
ens dóna nom, prestigi, però només és possible 
gràcies a l’esforç de la gent que treballa constant-
ment perquè això sigui d’aquesta manera; si no 
fos així, podeu estar ben segurs que no tindríem 
el que tenim. Gràcies a la gent que es presenta 
als papers vacants, que va als assajos, que se la fa 
seva, que la defensa i se’n sent orgullosa; gràcies 
també a la gent que fa propostes de millora, que 
busca pressupostos, que lluita, que es discuteix, 
que perd part del seu temps, també gràcies a 
ella, a aquesta feina que no es veu, la Processó 
va avançant.

He de dir, però, que malgrat que sembli que cada 
any és igual, desenganyem-nos, l’evolució és 
indiscutible: les noves tecnologies ho fan possi-
ble, l’ajuda de les institucions també. Crec que 
és evident que hi ha una gran diferència entre 
el que es representava fa vint anys i el que es 
fa ara. Tot i això, encara hi ha molta feina per fer. 
Amb l’ajut de tots i amb el de les institucions la 
podrem anar fent.

En aquests moments, gràcies a la bona sintonia 
amb el Centre de Promoció del Departament de 
Cultura, hem pogut tirar endavant projectes, po-
dem fer obres de reforma al local de ca l’Hortènsia, 
on podrem guardar ordenadament tot el material 
que tenim dispersat en diferents llocs del poble; 
també la Diputació ens ajuda econòmicament per 
tal de poder reduir el nombre de cadires a la plaça 
i esponjar-la una mica.

I, malgrat tot, com he dit abans, hi ha molta feina 
per fer. Fan falta idees, fa falta temps i fan falta 
diners per a poder anar millorant any rere any 
la Processó i tot el que l’envolta: renovació de 
vestits, renovació de material, millora de l’esce-
nificació, millora en el tracte al públic (aforament 
a la plaça), informació, millora de l’espera en 
diferents zones, etc.
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 La Coral Vergelitana

Aquest estiu que acabem 
de passar, el destí ens ha 
donat l’oportunitat d’in-
terpretar, juntament amb 
la Coral Anselm Viola de 
Torroella de Montgrí, con-
cretament el dissabte 30 
de juny a la Plaça Major de 
Verges –aquest cop sí que 
va ser possible, malgrat el 
temps– un concert d’una 
primera part amb peces de 
compositors nord-ameri-
cans i un petit refrigeri de 
gospel –que, com molt bé 
sabeu tots, és un gènere 
musical que sorgí de les 
esglésies afroamericanes 
cap als anys 1930, vinculat 
amb la música espiritual i 
els himnes religiosos– que 
va donar pas a la part cen-
tral del concert, un musical 
conegut de tothom  per 
la gran difusió que s’hi ha 
donat a través del cinema i 
del teatre: West Side Story. 
S’han publicat prou refe-
rències del contingut d’aquest 
musical –no cal donar-ne més–; 
el que sí que faré és la crítica del 
concert en general vista des de 
dalt de l’escenari, concretament 
des del cor.

Primerament crec que l’aportació 
de músics de renom de les co-
marques de Girona com són Joan 
Sadurní (piano), Enric Canada 
(bateria) i Pere Coma (contrabaix) 
va ser fonamental i, sobretot, 
alliçonadora en l’aspecte de pro-
fessionalitat musical.

En segon lloc té molt mèrit apos-
tar per la gent de casa, com va fer 
el nostre director Ramon Joanmi-

«WEST SIDE STORY» PER LA CORAL VERGELITANA

JOAN M. BRUSI I FIGUERAS

quel, que va ser qui se la va jugar 
i qui ha extret els dots artístics 
dels companys de la coral. Quan 
dic «de casa», vull dir de Verges 
i,  sobretot, de l’entorn; cal des-
tacar amb lletres majúscules les 
nostres solistes Sandra Guirado 
(Peratallada), Aurèlia Carbonell 
(Bellcaire), Anna Mir (Torroella de 
Montgrí) i Marta Margall (Torroella 
de Montgrí). Potser no són unes 
Mòniques Green, però la il·lusió 
per la musica, l’esforç dels assa-
jos, la constància en el treball, el 
valor que cal tenir per a sortir sola 
a dalt de l’escenari, el privilegi de 
veu que tenen, etc., mereixen 
qualsevol elogi, admiració i res-
pecte.

Segurament el públic no 
ho entén així, tenint en 
consideració que la plaça 
no era plena, o potser és 
que no vam escollir prou bé 
les dades, o potser la culpa 
la té per la diversitat d’es-
pectacles d’aquest tipus, 
que fan precisament de les 
nostres contrades el bres-
sol a Catalunya de festivals 
i cicles de concerts, com 
els de Torroella, Cap Roig, 
Peralada, Vilabertran..., o 
potser és que senzillament 
no interessava.

Sigui com sigui, us puc ben 
assegurar que «la vida de 
l’artista és molt dura»; amb 
tot, no vull pas dir que es-
tiguem gens descontents 
de l’assistència: 400 espec-
tadors, tenint en compte 
el tipus d’espectacle i el 
preu de l’abonament, no 
són pocs, però sí que he 
volgut fer aquesta petita  
reflexió.

Aquest mateix concert el vam 
portar a Torroella de Montgrí, a 
la plaça de la Vila, amb més de 
600 espectadors, el dissabte 
següent.

Us asseguro que cantar a les pla-
ces principals de Verges i Torroella 
ha estat per a mi, i segurament 
també per als companys de la 
coral, una experiència que de 
ben segur no oblidaré durant molt 
temps, i en dono les gràcies a qui 
me n’ha brindat l’oportunitat. 
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Sóc una veterana de la Coral Verge-
litana, i quan dic «veterana» no ho 
vull pas dir en dots musicals, sinó en 
edat, ja que tinc la sort de ser-ne una 
de les membres fundadores. M’ha 
tocat fer aquest escrit precisament 
en els vint-i-cinc anys de la coral, que 
es compliran, si Déu vol, el proper 
mes de febrer.

Voldria expressar les meves im-
pressions al llarg d’aquests anys, 
perquè les activitats de la coral ja les 
heu anat veient en aquesta revista 
i en programes que s’han publicat 
arreu.

La coral ha estat quelcom impor-
tant en la meva vida, especialment 
en moments difícils, en què m’he 
sentit molt estimada per tots els 
companys, ja que, si les alegries 
compartides són més alegries, les 
penes compartides semblen menys 
penes, i quan s’estima una cosa, en 
aquest cas la coral, s’hi posa tot l’es-
forç, la il·lusió i la voluntat que calgui, 
perquè és més que una afició, i les 
satisfaccions que se’n treuen no són 
pagades amb diners.

Hem tingut tres directors que s’hi 
han deixat la pell, com es diu col-

Marta Santos en plena actuació

LA CORAL VERGELITANA

M. CARMEN FIGUERAS I RIZO

loquialment; a tots els estic agraïda, 
i a l’actual, Ramon Joanmiquel, 
encara més, perquè ha fet que la 
coral tornés a tirar endavant després 
d’una crisi. Com s’ho ha fet? Doncs 
incorporant-hi joves amb veus privi-
legiades i dotats de coneixements 
musicals, que han donat a la for-
mació una categoria rellevant. De 
vegades aquests nois i noies fan que 
els qui som granadets pensem que 
potser ja ha arribat l’hora de plegar; 
però és que la coral, almenys per a 

mi, ha estat i és una teràpia –ara que 
és tanta moda aquesta paraula–, i 
això fa que vulguem continuar, per-
què ens sentim bé enmig de tanta 
saba nova, i crec que ells també s’hi 
troben bé, amb nosaltres.

Vull acabar aquest escrit desitjant 
que la coral pugui celebrar vint-i-cinc 
anys més amb els cantors joves 
d’ara i molts d’altres que tinguin el 
gust de formar-ne part.
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De ben segur que tots recordeu el gran incendi del 
passat 5 d’agost. Per l’àrea devastada, les poblacions 
afectades, el nombre de persones evacuades i el con-
tingent d’efectius desplegats ha estat, de bon tros, una 
de les situacions d’emergència més complicades que 
s’han viscut mai a prop de casa nostra. Per desgràcia 
aquest foc va coincidir amb altres incendis a Cistella, 
Capmany, etc., i tot plegat en una situació de tramun-
tana forta, cosa que agreuja encara més la virulència i 
l’abast de les flames i en complica l’extinció.

Les tasques d’extinció i control de la situació van ser, tal 
com estableixen els protocols d’emergències, a càrrec 
dels Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, 
ADF i voluntaris. L’Associació DYA també va posar els 
seus efectius a disposició de les autoritats. A les tres 
de la matinada del dissabte la primera unitat de DYA es 
va desplaçar a la cruïlla de Verges per posar-se al servei 
del Mossos i de l’alcalde per al que calgués. La nostra 
unitat va dur a terme, sobretot, tasques d’informació i 
assessorament d’àmbit local pel que fa a la localització 
dels masos i a les vies d’accés més adequades. També 
vam estar amatents al Pavelló Poliesportiu, on en un 
principi s’havien d’acollir les persones evacuades de 
la Tallada, Maranyà, Tor i Garrigoles, però finalment 
qüestions operatives van aconsellar d’ubicar-los als 
de Viladamat i l’Escala.

En estar la situació controlada i no tenir una tasca 
específica d’actuació local, el contingent de DYA va 
iniciar un recorregut per les àrees afectades, per 
parlar amb els respectius alcaldes i fer l’oferiment de 
suport logístic.

La tramuntana era el principal problema expansiu del 
foc (havia arribat a ratxes de més de 64 km/h, segons 
dades registrades a l’estació meteorològica municipal) 
i, juntament amb la sequedat del terreny, feia propagar 
focus inesperats. Amb la foscor, la principal tasca dels 

equips d’extinció era la protecció de persones, habitat-
ges, granges, dipòsits de gas..., ja que era impossible 
entrar dintre la massa forestal. Cap a dos quarts de 
vuit, a l’alba, ja es varen poder veure els primer mitjans 
aeris per la zona.

Durant el dissabte, les unitats de DYA van portar a 
terme tasques considerades de suport, fent visites 
regulars al centre de comandament ubicat a l’Ajun-
tament de Viladamat i als poliesportius, des d’on es 
donava atenció als desallotjats. Durant la tarda, al 
Pavelló de Verges, membres del Casal del Jubilats i 
altres voluntaris preparaven la intendència alimentaria 
per al personal de guàrdia.

Podríem dir que a les vuit del vespre del dissabte el foc 
ja estava molt controlat; aleshores tots els esforços 
es varen destinar a la zona de Sant Feliu de la Garriga, 
on hi havia el focus més important. El foc va quedar 
sota control abans no es fes fosc i vigilat des de molts 
punts, durant tota la nit, per efectius dels bombers, de 
l’exèrcit i altres persones que es varen mantenir de 

Efectius de DYA desplegats a la Cursa del Carrer Nou



E n t i t a t s

ÀREA DE PREMSA DE DYA

C/ Baix Empordà, 49 - Tel. i Fax 972 78 00 56
17142 VERGES (Girona)

35P a í s

guàrdia al punt estratègic que s’instal·là a la benzinera 
de Verges. Una ambulància del servei professional de 
DYA, juntament amb una del SEM 061, també estaven 
activades al lloc.

El diumenge al matí, efectius dels bombers i helicòp-
ters remataven les diferents zones que encara fuma-
ven. El foc va quedar totalment extingit en al transcurs 
de la setmana.

A banda d’aquesta actuació, DYA ha realitzat en aquests 
darrers mesos altres serveis. El més destacable va ser 
la participació a la vint-i-vuitena. edició de la Cursa Po-
pular del Carrer Nou de Girona, on per primera vegada 
vam assumir el servei de prevenció i atenció sanitària. 
Amb tretze efectius, dos cotxes lleugers, dues ambu-
làncies i un vehicle de coordinació, ens vam desplegar 
estratègicament per diversos punts del recorregut 
amb l’objectiu de garantir l’assistència immediata a 
qualsevol participant que patís algun contratemps. Hi 
van participar unes 1.200 persones, i vam efectuar un 
total de vuit assistències sanitàries, totes lleus; en la 
majoria dels casos es tractava d’estrebades muscu-
lars i petites lesions a causa de caigudes fortuïtes o 
lipotímies. En conjunt, va ser un servei amb poques 
incidències i del qual estem molt satisfets.

Per a concloure aquest breu repàs de les activitats de 
la nostra associació durant els darrers mesos, hem de 
fer referència al curs d’assistència sanitària immediata 
nivell 1 que vam iniciar el 10 de novembre i que, per 
raons de quòrum, finalment es va dur a terme als locals 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Escala. Els 
curs va tenir una durada de 40 hores i s’hi van matri-
cular un total de 14 alumnes. 

En cas d’estar interessats a formar part de l’entitat o 
de fer un curset d’assistència sanitària immediata, no 
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Podeu consultar la nostre pagina web a www.grn.
es/dyagirona o escriure’ns a l’adreça electrònica 
dyagirona@girona.com

Aprofitem l’avinentesa de l’edició de la revista per a 
desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un pròsper 
2007 a tots.

Fent el recorregut per l’àrea afectada pel foc


