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 La Penya de l’Espardenya

E n t i t a t s

La Penya de l’Espardenya 
ha portat a terme les seves 
activitats durant aquest curs 
2005-2006.

Han estat les següents:

• Sortida Vallter-Costabona-
Setcases
• Via ferrada a Solius (només 
per a monitors i grans)
• Pujada al Taga (Sant Joan de 
les Abadesses)
• Pessebre de muntanya a 
Falgars d’En Bas 
• Travessa Colera-Portbou
• Puigmal-Núria 
• Cova de la Moneda Falsa 
(Terrades)
• Sortida en bicicleta a l’ermita 
d’Esperança (Cruïlles)

El nombre de participants ha 
estat d’una mitjana de vint. 
Dues d’aquestes sortides  
han estat conjuntes, de pa-
res, monitors  i fills. 

Continua la crida per a trobar 
monitors joves. Malgrat que 
hi hagi un grup força informal 

Mar...

de pares i monitors, gairebé 
tots ja som força granadets 
i solament dos nois de divuit 
i vint anys ens acompanyen 
en a lgunes sort ides.  E ls 
nanos necessiten monitors 
joves:  aquests tenen un 
altre tarannà; els falta ex-
periència, d’acord, però la 
frescor dels vint anys no es 
pot substituir. 

Per a aquest estiu tenim pro-
gramada la ruta de muntanya 
de tres dies. Ja no es tracta 
d’una sortida d’un sol dia, 
senzilla; demana una certa 
organització de la motxilla, 
una certa resistència. Si fa 
bon temps, sol ser motiu 
de gran joia. Durant aquest 
juliol, la ruta es farà entre les 
muntanyes de Setcases i les 
de Núria, al Ripollès.

Carrer Major, 22
 Tel. 972 78 00 27

17142 VERGES
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En el transcurs de la primera meitat d’aquest 
any 2006, des de DYA hem realitzat un total de 
25 serveis en actes de caràcter esportiu, lúdic o 
cultural, entre els quals podríem destacar la Pro-
cessó de Verges, la XVIII Marxa Popular Xino-Xano 
de Bellcaire, la IV Marató d’Empúries i la Revetlla 
de Sant Joan de l’Estartit. Com sempre, nosal-
tres ens hem ocupat de coordinar la seguretat i 
l’assistència sanitària d’emergència a les persones 
que han participat en qualsevol d’aquests actes.

Per a DYA la bona formació teòrica i pràctica dels 
seus voluntaris és un element imprescindible per 
a poder donar 
un  se r ve i  de 
qualitat i amb 
l e s  m à x i m e s 
garanties. Per 
això membres 
d e  l a  n o s t r a 
associació van 
par t ic ipar  e ls 
passats mesos 
de febrer i març 
en el Curs de 
Formació Bàsi-
ca per a Volun-
taris de Protec-
ció Civil, dut a 
terme als locals 
del Centre Es-
portiu i Recrea-
t i u  ( C E R )  d e 
l’Escala i orga-
nitzat per la Di-
recció General 
d’Emergències i Seguretat Civil (DGESC). 

De la quarantena d’alumnes que van assistir al 
curs, dinou eren voluntaris de DYA i cal dir que tots 
van superar amb èxit la prova d’avaluació final. El 
curs va tenir una durada de 25 hores lectives i va 
ser impartit per especialistes de la  DGESC. Concre-
tament, els ponents van ser Ferran Garcia, J. Lluís 
Puoy, Ferran Lorente, Felip Carbonell, Manuel Na-
varro i David Quintana. Les matèries tractades eren 
molt diverses i comprenien aspectes legals –lleis 
que regulen la prestació de serveis d’emergència–, 
qüestions pràctiques, com l’atenció psicològica als 
ciutadans en cas de desastre, i temes específics, 
com Riscs i Planificació, Autoprotecció, Segure-
tat i Control (viària i ciutadana), entre d’altres.

Seguint aquesta línia de donar la millor formació 
als nostres voluntaris, des de DYA estem organitzant 

ÀREA DE PREMSA DE DYA

per al proper mes de setembre o octubre un curset 
de socorrisme bàsic. En principi el curs tindrà una 
durada de quaranta hores i les classes es faran el 
divendres al vespre i el dissabte a la tarda per a faci-
litar la compatibilitat amb els horaris laborals o aca-
dèmics dels participants. Pensem que aquest curs, 
adreçat a tothom qui tingui interès per aprendre com 
cal actuar en cas d’emergència (accident domèstic, 
accident de trànsit, incendi, etc.), pot ser especial-
ment indicat per als estudiants que, en època de va-
cances, aspiren a trobar feina com a guardapiscines, 
vigilants de platja o similars. Des d’aquí us convidem 

a participar-hi.
Per acabar, 

voldríem recor-
dar-vos que la 
nostra associa-
ció és oberta a 
la participació 
de tothom qui 
tingui interès i 
sensibilitat per 
les qüestions 
de seguretat i 
emergències. 
S i  ten iu  vo -
luntat de ser-
ve i  i  esper i t 
d’aventura, ve-
niu a DYA: us 
acollirem amb 
molt de gust.

Associació DYA

Voluntaris de DYA a punt d’efectuar un servei

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

A més de la xerrada dels Mossos 
d’Esquadra, n’hem tingut de mè-
diques.
N’hi ha hagut tres sobre medicina 
alternativa, o sigui sobre plantes 
medicinals, a càrrec de Susanna 
Roigé i Ferrer, dels laboratoris 
Arkochim:
• la primera va ser per a combatre 
la grip i els refredats;

LA JUNTA

Casal de Jubilats de Verges

 ...i muntanya 

En els anteriors números ja 
hem parlat de les moltes ac-
tivitats que organitza el Casal 
de Jubilats; en aquest ens 
centrarem en les interessants 
xerrades que hem portat a 
terme.

Xerrada sobre les llagues.

• la segona, sobre dietes i sobre-
pès;
• la tercera, per a combatre l’in-
somni.
Totes han estat molt interessants i 
orientadores; això si, sempre amb 
el consell del nostre metge.
També n’hi va haver una per a 
prevenir les llagues de les cames 
i saber-les curar, a càrrec de la Dra. 
Mariona Bosch, del Centre de Cu-
res d’Úlceres Vasculars( OCUV).
Aquestes xerrades les hem fetes 
al Casal, i han estat tot un èxit de 
participació.

Finalment volem felicitar 
especialment en Jordi 
Matas i l’Anna Boadas, ve-
ritables troncs centrals de 
la Penya, perquè ara, a les 
excursions, potser se n’hi 
afegirà un de molt petit, el 
seu fill Ot, nascut el passat 
mes de maig. 

E n t i t a t s
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Sènior femení: Mònica Borrell, Cristina 
Bellapart, Laia Dinarés, Núria Ribot, 
Neus Batalla, Georgina Aldaguer, Núria 
Oliveras, Cristina Massaguer, M. Elvira 
Martínez, Ester Julià. Entrenador: Josep 
M. Estévez

Bàsquet base: Sergi Garrido, Guillem 
Castañer, Aleix Cansell, Narcís Matas, 
Jordi Pareta, Pau Maspoch, Marvin, 
Nico, Rubèn, Pau Vila, Adrià Arbat, Pau 
Parals, Adrià Matas, Liam Martínez, 
Narcís Font, Aaron, Gerard Arbat, 
Roger Blanco. Entrenador: Ignasi 
Sabater

Sènior masculí: Miquel Martí, J.L. 
Sapena, David Resta, Albert Paretas, 
Xavier Parals, Eduard Ferrer, Josep 
Bellapart, Marc Fortià. Entrenador: 
Josep M. Estévez

 Club de Bàsquet
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En aquests moments l’Associació 
ja ha col·laborat en la restauració 
de quatre de les cinc imatges que 
es fan servir per a representar 
els passos de la Processó. La pri-
mera que es va fer, gràcies a les 
disponibilitats pressupostàries de 
l’Associació, fou la dels Pistolets; 
després, al cap d’un temps, la del 
Natzarè. 

Aquest any ens hem pogut per-
metre de destinar una partida més 
gran per a la recuperació de dues 
peces més, la Dolorosa i el Sant 
Crist. La quantitat que l’entitat ha 
hagut d’invertir en la reparació ha 
estat de 3.000 €.  Per a la bona 
imatge de la Processó i per la qua-
litat que tots n’esperem i que se’ns 
exigeix cada vegada més, es va 
creure necessari de fer-ho i de des-

UNA PROPOSTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL

En la darrera Assemblea 
General de l’Associació 
La Processó de Verges 
que es va fer el 17 de fe-
brer, una de les propostes  
presentades per a ser 
aprovades de cara a les 
actuacions d’aquest any 
va ser la restauració de 
les imatges de la Doloro-
sa i el Sant Crist.

tinar part del nostre pressupost a 
aquesta actuació, ja que ambdues 
peces es trobaven en un estat de 
degradació considerable. Per això 
vam contactar amb la mateixa per-
sona que havia restaurat les altres 
perquè comencés a treballar amb 
la Dolorosa i el Sant Crist.

El trasllat de la Dolorosa va ser 
força fàcil: se la va endur la mateixa 
restauradora; en el cas del Sant 
Crist, hem d’agrair la col·laboració 
desinteressada d’un vergelità que, 
amb el seu camió, va traslladar la 
imatge fins al taller de restauració 
i després la va anar a recollir.

La Dolorosa va ser desinfectada, 
reforçada en les zones afeblides, 
netejada de pols i brutícia, es van 
haver de recuperar algunes zones 
policromades i finalment se li va 
fer una protecció de vernís i se li 
va netejar la corona.

El Sant Crist es trobava en força 
mal estat, sobretot en algunes 
zones, com els dits de les mans 
i els peus, amb algun de trencat 
que s’ha hagut de reposar. També 
la creu estava molt malmesa. Això 
ha fet que s’hagués de reconstru-
ir-ne la volumetria i consolidar el 
conjunt per tal d’enfortir-lo. Com 
en el cas de la Dolorosa, es va 
netejar de pols i brutícia, i se n’ha 
restaurat la pigmentació, amb una 
envernissada de protecció final de 
la imatge.

Detall del Sant Crist abans de la Restauració
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Hola, amics! Salutacions des 
de Bombolles!

Aquest any hem acabat el curs 
una miqueta abans. Ha estat 
un curs molt intens, amb molts 
alumnes i moltes activitats.
El 26 de maig vam celebrar 
la festa de «graduació» de la 
promoció 2004-2006, la classe 
de les Girafes.

Les educadores estem molt 
contentes, perquè amb aquests 

ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
EDUCATIVA BOMBOLLES

LES EDUCADORES

LOURDES LÓPEZ
VOCAL DE LES IMATGES

Bombolles

La classe de les girafes

La millora ha estat substancial: ho 
podeu comprovar. L’Associació està 
molt contenta d’haver-ho pogut dur 
a terme; feina que podem veure i 
valorar a l’església tot l’any i que 
podem lluir cada Dijous Sant.

Només em resta donar les gràcies 
a totes les persones que any rere 
any s’encarreguen, des de casa 
seva, de repartir els vestits; a la 
gent que va al bosc a buscar es-
parreguera per a poder engalanar 
les imatges; als qui durant una 
nit les tenen a casa; a tots els qui 
col·laboren a baixar-les i tornar-les 
a pujar.

A tothom, moltíssimes gràcies! 
Només desitjo que puguem con-
tinuar comptant amb la vostra 
col·laboració i aportació en els 
propers anys. Sense aquestes 
col·laboracions, l’organització i el 
bon funcionament de la Processó 
seria impossible.

nens i nenes ens ho hem pas-
sat molt bé. Ha estat un curs 
molt bonic, d’aquells que et 
fan recordar per què un dia vam 
triar ser educadores.

També volem agrair molt espe-
cialment el suport i l’ajut de tots 
els pares i mares, sobretot els 
de l’APA. Gràcies a ells la festa 
va ser molt emotiva i també 
inoblidable.

Passeig de Catalunya, 100 - Tel./Fax 972 75 95 25
TORROELLA DE MONTGRÍ
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Si no em falla la memòria, el 
proper mes de juliol farà dotze 
anys que em vaig incorporar a la 
Coral Vergelitana... Dotze anys, 
ja! Durant tot aquest temps 
la Coral ha sofert un procés 
de transformació extraordina-
ri. Podríem trobar-ne el punt 
d’inflexió en l’any 1999, quan 
Ramon Juanmiquel es féu càr-
rec de la direcció, donant peu 

JORDI FELIU I MAJÓ

a la incorporació de gent nova 
i assegurant  així la continuïtat 
de la formació. La major part 
d’aquests cantaires són gent 
jove, amb ganes de fer coses 
noves i amb molta motivació, 
la qual cosa ha portat la Coral 
Vergel i t ana a ser  una cora l 
diferent, amb molt dinamisme 
i ganes d’evolucionar i de no 
estancar-se. El repertori, molt 

variat, va des de peces de Bach, 
Schubert, Haendel..., temes de 
gospel, fins a un clàssic dels 
musicals, com West side story, 
i, evidentment, per als qui hi 
cantem, això és tot un repte.

M’agradaria també deixar cons-
tància en aquest escrit de la 
doble funció de la coral: com 
a agent dinamitzador de les 

relacions personals 
i com a via d’inte-
gració en el poble 
de les persones de 
fora que hi canten. 
Les activitats que 
s’organitzen, a ban-
da dels concerts, 
com per exemple 
sopars, sortides al 
teatre,  etc. ,  són 
un element de co-
hesió perfecte del 
grup.

Bé, ja per acabar, 
només vull animar 
la gent que pugui 
tenir interès a par-
ticipar en la Coral a 
fer el pas:  tothom 
hi serà benvingut. 

La Coral Vergelitana en plena actuació

C/ Francesc Cambó, 1
Telèfon 972 78 03 95

17142 VERGES 




