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E n t i t a t s

CB VERGES
El Club de Bàsquet Verges va finalitzar la temporada fent 
un sopar amb tots els equips, pares i gent col·laboradora 
al restaurant Can Cosme. La temporada ha estat força sa-
tisfactòria, i els quatre equips del nostre club han acabat 
l’any en una bona posició. Des d’aquí volem felicitar tots 
els jugadors i jugadores que han lluitat fins al final pels 
colors del club i agrair el seu esforç. Esperem que l’any 
vinent continuem millorant i que sigui tant o més satisfac-
tori que aquest. 

Alhora volem felicitar els petits de l’Escola de Bàsquet, 
que han tingut un gran any i que, de mica en mica, van 
aprenent a jugar i a gaudir d’aquest esport. Cal cuidar bé 
els nens i nenes que van pujant, perquè cada vegada en 
són més i ells seran el futur del nostre club.

Per altra banda, ens agradaria aprofitar aquest espai per 
a manifestar l’estat actual de la Junta Directiva del CB 
Verges. En aquesta vida tothom té els seus cicles, i tot 
comença i s’acaba sense gairebé adonar-nos-en. I, mal-
grat que ningú no és imprescindible en cap lloc, només 

volem dir que actualment el CB Verges el portaven dues 
o tres persones. És una situació dura, perquè, encara 
que no ho pugui semblar, portar un club representa molts 
maldecaps i força problemes. I amb tot això s’ha arribat 
a un punt crític. Per aquest motiu, des de la Regidoria 
d’Esports, Joventut i Lleure es va convocar una reunió 
per a tots els pares i jugadors del CB Verges, per a mos-
trar l’estat actual del club i demanar més col·laboració a 
tothom, amb la intenció de formar una nova junta, amb 
idees noves i ganes de treballar uns quants anys pel CB 
Verges. La reunió no va tenir l’èxit que esperàvem, per la 
qual cosa ben aviat se’n convocarà una altra, que pràcti-
cament serà decisiva de cara al futur. Us n’informarem, i 
hi esperem la vostra assistència.

Una vegada dit això, només una petita reflexió: si el club 
penja d’un fil i els resultats són acceptables, us imagineu 
com aniríem si la junta directiva fos més àmplia i gaudís-
sim d’una major col·laboració per part de tothom? Com 
deia Jonas Edward Salk, «la recompensa del treball ben 
fet és l’oportunitat de fer més treball ben fet». Moltes 
gràcies i visca el Verges!
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