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E n t i t a t s

Casal de Jubilats de Verges
Des del Casal de Jubilats continu-
em treballant sense descans per 
dinamitzar la vida de la gent gran 
del nostre poble. En aquests dar-
rers mesos hem organitzat diverses 
xerrades informatives que, tot sigui 
dit, han tingut molt bona acollida de 
públic. Entre aquestes xerrades cal 
destacar la pronunciada per Ma-
riona Galceran, assistenta social. 
Igualment va ser molt interessant 
la conferència oferta per Pantaleó 
Font, director de l’Hospital Geriàtric 
de Torroella de Montgrí. 

En l’àmbit institucional, hem man-
tingut diverses reunions amb el 
Consell Comarcal, més concreta-
ment amb el Consell Consultiu de 
la Gent Gran, del qual, com sabeu, 
és vicepresident en Josep Pareta, 
així com també amb la Delegació 
de Sanitat, conjuntament amb els 
companys del Gironès i la Selva, 

amb l’objectiu de millorar les condi-
cions de vida de la gent gran. Actu-
alment tenim en marxa un servei de 
pedicura  al Casal i, d’altra banda, 
s’han aprovat ja les obres per a la 
instal·lació d’aire condicionat al 
nostre local. Com veureu, moltes 
reunions i sortides no són per a 
anar a passeig, sinó per a soluci-
onar problemes concrets que ens 
afecten molt directament, com les 
pensions de viduïtat, el transport 
públic a Palamós, etc.

En el capítol d’activitats, a més de 
les diverses sessions dominicals de 
ball amb músics, que resulten més 
animades, hem d’assenyalar la fes-
ta de Sant Jordi, peculiar enguany 
perquè l’Ajuntament va obsequiar 
amb una rosa totes les senyores. 
La diada va culminar amb un sopar 
i ball amenitzat pel conjunt Notes 
d’Or. Més endavant vam organitzar 

una excursió al Jardí Botànic de 
Blanes i, encara que el temps no 
acompanyà gens, no vam perdre 
l’oportunitat de passar-nos-ho bé. 
Finalment el 6 de juny vam celebrar 
el quart aniversari de la creació 
del Casal. Hi va haver ofici al matí 
i posteriorment un dinar a l’hotel 
Panorama de l’Estartit. Vam ser una 
bona colla: cent cinquanta-quatre 
socis!

Si tens més de cinquanta anys, 
pots ser soci del Casal. Apunta-t’hi 
i podràs col·laborar amb nosaltres 
i gaudir de les activitats que anem 
organitzant. Plegats farem enten-
dre a tothom que el Casal és un 
espai de gent gran, dinàmica i  molt 
animada,  i no pas un racó per als 
«trastos» vells.
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Dinar del quart aniversari de la creació del Casal


