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Associació 
Esportiva 
d’Agricultors i 
Caçadors de Verges
L’Associació Esportiva d’Agricultors i 
Caçadors de Verges s’ocupa del mante-
niment del vedat. Amb aquesta finalitat 
fem la tasca de senyalitzar el terme amb 
senyals com el de la fotografia, per tal 
d’evitar que els pobles veïns que practi-
quen aquest esport entrin dins el vedat 
de Verges.

Un any més, pel mes de setembre tenim 
previst de fer el IV Concurs de Tir al Plat. 
Des de la nostra associació volem donar 
les gràcies a tots el comerços, bars, res-
taurants, empreses i institucions, la majo-
ria del nostre poble, per la seva gentilesa 
i col·laboració; gràcies a ells es pot dur a 
terme aquest concurs.

JORDI PRAT

Placa senyalitzadora del vedat

Penya Sempre Pericos l’Empordà    
 

M’emplaça en Bruno a escriure quatre ratlles de la Penya dels peri-
cos, i entre mi penso: «quina raó i quin dret que tens, Bruno, a dema-
nar aquesta miniexcedència».

Doncs que aquest breu escrit, que em va demanar que fes, sigui per 
a lloar-li la tan desinteressada i desagraïda feina que desenvolupa al 
llarg de la temporada, sense deixar de banda la d’en Jaume Poch, tre-
sorer; tots dos junts formen la columna vertebral d’aquesta tan soferta 
penya. Des d’aquí el meu agraïment a ambdós.

També és cert que l’activitat de la Penya en si no ha anat més enllà 
d’organitzar cada quinze dies una «solemne processó» cap a Montjuïc; 
és cert que no ha defallit cap dia, i és cert que l’esforç ha servit també 
per a alguna cosa. En el darrer partit de lliga, el de la nostra particular 
«final de Champions League», es va assolir el rècord d’assistents de 
membres de la Penya a Montjuïc, amb dos autocars plens a vessar, 
un directe Verges-Barcelona i l’altre fent la rodalia… La jornada s’ho 
valia, ens hi jugàvem molt més que tres punts: ens hi jugàvem baixar 
a segona divisió. En Bruno, en Jaume, la gent de la Penya, però per 
damunt de tot el club, no podia deixar sol l’equip aquell dia. Un equip, 
una gent, una filosofia difícil d’entendre… si no s’és perico.

ALBERT POCH

Membres joves de la Penya Sempre Pericos l’Empordà amb jugadors del 
primer equip del RCD Espanyol
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