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El 20 d’octubre passat es va celebrar una jornada de 
participació ciutadana en què tots els habitants de 
Verges podíem dir la nostra sobre com ens agradaria 
el nostre poble.

Perquè hi hagués representació de totes les edats, 
a la llar d’infants ens van encomanar la feina de recollir 
les propostes, les idees i els desitjos dels vergelitans 
més petits.

En aquestes edats és difícil la comunicació, i per això 
vàrem demanar als pares i mares de nens entre 0 i 3 
anys que els fessin de portaveus, convocant una reunió 
al pati de les Bombolles.

Hi varen participar unes 15 mares: de nadons acabats 
de néixer, de nens que vénen a la llar d’infants i d’altres 
de P3 de l’escola.

Al principi tots semblàvem desanimats i amb poques 
perspectives que la nostra opinió servís de res, però 
de mica en mica ens vàrem engrescar i vam començar 
a esbossar el Verges ideal per als nostres infants més 
petits.

Us en resumin els resultats:

Sanitat 
 • Més hores de pediatria i servei de prepart i  
  pospart.
Urbanisme
 • Un parc gran, amb ombres, sense perill de   
 cotxes i amb jocs infantils per a totes les edats.
 • Carrers i edificis públics sense barreres arquitec- 
 tòniques per a poder passejar amb els cotxets  
 sense obstacles.
Educació
 • Una llar d’infants més gran, amb més places i  
 més serveis.
 • A l’escola, servei d’acollida de 8 a 9 del matí  
 i migdiada; més jocs al pati i que els nens de  
 Verges tinguin les mateixes condicions a l’hora  
 de pagar el menjador que els de fora.
Temps lliure
 • Espais per a compartir en família, com una   
 ludoteca, un centre cívic, una biblioteca amb hora  
 del conte, fins i tot una piscina per a poder ba- 
 nyar-se nadons, infants, joves, pares i avis.

Com veieu, a l’hora de somniar no vàrem fer curt: 
d’il·lusions també s’en viu!

Moltes gràcies a tothom qui ens va ajudar, i als organit-
zadors de la jornada per comptar amb nosaltres i per la 
carta d’agraïment que ens varen fer arribar.  

LES EDUCADORES

LLAR D’INFANTS BOMBOLLES

Us agraden les castanyes? A nosaltres sí que ens agra-
den! I per això ens ho vam passar molt bé celebrant 
la Castanyada el 31 d’octubre passat. Va ser un dia ple 
d’activitats en les quals vam col·laborar tots.

Quan vam arribar a l’escola, els alumnes de cinquè 
ens vam disfressar de castanyers i castanyeres, i vam 
recórrer les classes llegint poemes i dient endevinalles. 
Els de quart havien preparat unes danses i les van en-
senyar als alumnes de parvulari i de cicle inicial. Els de 
tercer explicaven contes i els de primer i segon ja havien 
preparat les paperines per a posar-hi les castanyes. Eren 
aquelles que els nens de parvulari havien decorat amb 
dibuixos i colors.

Uns dies abans havíem portat de casa llenya i casta-
nyes i els de sisè s’havien d’encarregar de coure-les, 
ajudats per uns senyors molt amables del Casal de 
Jubilats. 

A la tarda bufava una tramuntana molt forta i al pati 
no s’hi estava gens bé; per això vam traslladar la festa 
al pavelló. Llavors va venir la Maria Castanyera amb un 
cistell ple de castanyes per repartir a tothom mentre 
ballàvem i cantàvem la dansa de la Maria Castanyera:
 «La camisa li va petita,
 les faldilles li fan campana,
 les sabates li fan cloc-cloc...»

Després van arribar els de sisè, van posar les casta-
nyes a les paperines, ens les van repartir i... a menjar 
s’ha dit!

Tot plegat va ser molt divertit. Ah, i les castanyes, 
molt bones! 

Sabeu aquesta endevinalla?:

 No sóc ni bolet ni cargol, 
 si cau aigua tot m’estufo,
 i si fa sol estic pansit. 

ELS ALUMNES DE CINQUÈ

LA CASTANYADA

P a í s



40 Gener 2008




