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Hem deixat enrere la Setmana Santa i els de La Penya de
l’Espardenya ja pensem en la Ruta d’Estiu.

Les sortides d’aquest darrer semestre han estat aquestes:

.

La Penya de l’Espardenya al Puig Sacalm (La Garrotxa)

JORDI MATAS i DOMÈNECH

 La Penya de l’Espardenya

JORDI MATAS i DOMÈNECH

Desembre. Sortida, amb pares, al castell de Far-
ners (pessebre)

Gener.  Cova de l’Orri (Tortellà)

Febrer. Puigsacalm pel coll de Bracons (amb neu)

Març. Verges - Puigsaglar - l’Escala - Verges (en
bicicleta)

Abril. El Sobirà de Santa Creu (Osor, les Guille-
ries)

Maig. Sortida familiar a Montserrat

Juny. Platja i camí de ronda Sant Feliu de Guíxols

Del 7 al 10 de juliol tenim programada la Ruta
Infantil

Per a informar-vos sobre qualsevol qües-
tió, podeu posar-vos en contacte amb en
Jordi Matas (972 780 291) o amb en Lluís
Vilanova (972 780 576), que us atendran
molt amablement. També podeu
escriure’ns un correu electrònic a:
 lapenya.verges@terra.es i us enviarem les
activitats programades amb més detall.

Com sempre, volem animar els petits i jo-
ves a participar en les diferents activitats
que organitzem, com també els més
grans i els pares a col·laborar en les tas-
ques d’organització i suport per a poder
fer les sortides. Us recordem que les ac-
tivitats són obertes als nascuts a partir del
l’any 1996.
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Ponència a Sant Hilari Sacalm el 7 d’abril

Pel que fa a nosaltres, vam parti-
cipar en la ponència que tractava
el tema de la nova llei de serveis
socials de Catalunya.

Per la seva banda, el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha deci-
dit impulsar un procés participa-
tiu per a l’elaboració d’una nova
llei de serveis socials, procés que
ha començat encarregant a un co-
mitè d’experts un document de
bases per al debat. A aquestes ba-
ses hi fan les seves aportacions
els diferents ajuntaments, conse-
lls comarcals, col·legis professio-
nals, associacions, federacions i
centrals patronals i sindicals.

A finals d’any, amb tots els infor-
mes pertinents, el Govern català
pot aprovar un projecte de llei i
trametre’l al Parlament de Cata-
lunya perquè el prengui en consi-
deració.
LA JUNTA

El Consell Consultiu de la Selva
ha celebrat el II Congrés de la
Gent Gran, al qual vam ser convi-
dats.

En aquest congrés, l’11 de març
va haver-hi tres ponències a San-
ta Coloma de Farners: «La depen-
dència», «La nova llei de serveis
socials de Catalunya» i «La imat-
ge de la gent gran en els mitjans
de comunicació».

Posteriorment, el 7 d’abril, a Sant
Hilari Sacalm, es van discutir les
esmentades ponències i s’hi van
fer esmenes. El 13 de maig, a San-
ta Coloma de Farners, cada enca-
rregat de les ponències les tornà
a presentar per a poder-ne eme-
tre un comunicat conjunt. I final-
ment, l’1 de juny, a Sant Hilari Sa-
calm, es va fer el resum dels tre-
balls d’aquestes jornades per a
presentar-les al Parlament de Ca-
talunya. La cloenda fou presidida
per la consellera de Benestar i
Família, Anna Simó.

Casal de Jubilats
de Verges

El Casal de Jubi-
lats i Pensionistes
de Verges  forma
part del Consell
Consultiu de la
Gent Gran del
Baix Empordà i té
contactes amb al-
tres consells con-
sultius, com per
exemple els de la
Selva, el Gironès i
el Ripollès.

E n t i t a t s
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Aquest Dijous Sant, el 24 de març
del 2005 (molt aviat, per cert) va
ser «nit de misteri a Verges, on la
lluna i el foc de les torxes van tren-
car la foscor de la nostra vila».

E n t i t a t s

P a í s

La Processó

TONO CASABÓ
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
LA PROCESSÓ DE VERGES

Una nit esplèndida del començament al final

I UN TEMPS BO
PER A

 LA PROCESSÓ!

Tots ho vam dema-
nar als Tres Reis de
l’Orient i aquests
ens ho van portar.
Després de l’any
passat, de patiment
i neguit fins a última
hora per culpa de la
pluja, desitjàvem
que allò no tornés a
passar, i així va ser.

Va ser una nit extraordinària, una
nit ideal per a fer la processó i per-
fecta per a poder-la veure. Els ac-
tors, el públic, els participants, els
visitants, els versos, els vestits, els
micròfons, els llums, els tríptics,
les cadires, les entrades, els aco-
modadors, els perxoners, les ban-
deroles, la Mort, les manages, els
jueus, els apòstols, les imatges,
les Tres Maries, la Verònica i la Sa-
maritana, l’Stabat, les vestes, els
músics, la gent de poble, els àn-
gels, Jesús, Pilat, la Creu dels Im-
properis..., van sortir per fer una
processó digna, tal com ens la
mereixem els qui la fem i se la
mereixen els qui la vénen a veure,
amb tot el respecte que compor-
ta i amb tota la tradició que porta
al darrere.

Hi ha qui dirà «no serà tant!»
Doncs jo penso que sí, i que hem
de ser conscients del que tenim, i
que convé que la conservem, la
protegim, l’estimem i ens la sen-
tim ben nostra, i que any rere any,
com han fet els nostres avantpas-
sats, la puguem anar fent i ens en
puguem sentir orgullosos.

No voldria acabar sense agrair
abans la feina que fan els joves
que es cuiden de la Processó dels
Petits, ja que segurament és aquí
on comença l’èxit de la nostra pro-
cessó.

Per molts anys i gràcies a tots!
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ACTES DESTACATS

La Coral Vergelitana ha participat primerament en els
actes de commemoració del centenari de la implanta-
ció del col·legi del Sagrat Cor i, després, en els de
l’escola Sant Miquel de Torroella de Montgrí, que per-
tany a la congregació dels germans gabrielistes, esta-
blerta en aquesta població veïna nostra l’1 de setem-
bre de 1904. La coral participà en la celebració de
l’Eucaristia de commemoració del centenari, que fou
presidida pel bisbe de Girona, Carles Soler i Perdigó, a
l’església parroquial de Sant Genís, com també en la
cantata inaugural de l’Himne del centenari, amb la
música encarregada expressament per a l’acte al com-
positor gironí Paco Viciana i la lletra a la  poetessa Nú-
ria Esponellà, també de les comarques gironines i que
molts de nosaltres recordem per la seva estada al
col·legi públic Francesc Cambó durant bona part de la
seva època educativa. L’himne el van estrenar amb
majestuositat antics i actuals alumnes del col·legi, amb
la participació de la coral,   acompanyats de piano, dues
flautes travesseres  i percussió, i dirigits pel nostre
mestre Ramon Joanmiquel, en presència de l’autor,
després d’un petit refrigeri de cant, en exclusivitat, a
càrrec de la coral. No vull posar un punt i a part a aquest
paràgraf sense el meu reconeixement al treball diari
de Paco Viciana, compositor clàssic banyolí, poc reco-
negut en la nostra societat actual però admirat pel
nostre «petit i gran món» com és aquest gènere mu-

 La Coral Vergelitana

En Ramon Juanmiquel dirigint la Coral Vergelitana

Concerts i casaments en diversos municipis

Ullà: Festa Major. Missa i concert.

Albons: Festa Major. Missa i concert.

Canet de la Tallada: Festa Major. Missa i concert.

Verges: Casament.

Sant Martí d’Empúries: Casament.

Albons: Festa de la Gent Gran. Missa i concert.

Vilabertran: Santa Cecília (patrona dels músics ).

Concert amb tres corals: Coral de Vilabertran, Coral
Amics Cantaires d’Agullana i Coral Vergelitana.

Garrigoles: Festa Major. Missa i concert.

L’Estartit: Festa Major. Missa i concert.

Verges: Participació de la coral en els actes de la
Festa Major d’Hivern i de la Festa del Roser.

Sant Iscle: Festa Petita. Missa i concert.

Verges: Casament.

Medinyà: Festa Petita. Missa i concert.

Bellcaire: Festa de la Gent Gran. Missa i concert.

Aprofitant l’espai que PAÍS PETIT ens ofereix, fem
un resum de les diferents activitats que la Coral Ver-
gelitana ha dut a terme des de l’edició de l’última
revista, en la qual el nostre company Manel Vall-
majó donava referències   d’activitats anteriors,
especialment del concert de gospel  que, juntament
amb el Cor Anselm Viola, el trio de Ramon Escalé i
la cantant Mònica Green, van oferir al Pavelló Mu-
nicipal de Verges.

E n t i t a t s
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Hola a tothom!
Un any més ens disposem a començar el Casal
d’Estiu de Verges amb moltes ganes de treballar.
Tots els monitors, monitores, premonitors i
premonitores que compartim cada estiu amb
vosaltres esperem passar un estiu igual que el
de l’any passat o encara millor.

sical. Vagi, doncs, per a ell aquest petit i alhora sincer
homenatge.

Posteriorment la Coral Vergelitana va oferir també un
concert a l’església de Sant Julià de Verges, aquest
cop per Nadal (concretament el dia 9 de gener),  junta-
ment amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, una
altra formació de les comarques gironines, amb seu a
Figueres, catorze anys d’experiència i més de 1.600
concerts a càrrec seu, que ha portat la música catala-
na i la internacional als cinc continents. El concert va
ser totalment gratuït i amb una primera part musical a
base de valsos i polques, que culminaren en
l’excepcional interpretació del Danubi blau, de Johann
Strauss, sota el mestratge de Carles Coll, director de
l’orquestra. La segona part, de programa exquisit i
nadalenc, fou interpretada conjuntament amb
l’Orquestra de Cambra, amb l’excepció de dues pe-
ces a capella de la coral. El concert va concloure amb
el Nadal blanc d’Irving Berlin, interpretat per la nostra
excepcional solista de Peratallada, Sandra Guirado, i
dos bisos, fet que ens va fer entendre que el concert,
realment, havia agradat.

La Coral Vergelitana, a més d’oferir música arreu de
les nostres contrades, organitza sortides per al seu
propi esbart. En aquest sentit destaquem les dues que
hem fet des del setembre passat a la capital catalana,
aprofitant les diferents propostes de musicals per a
teatre; l’última, Mar i cel, d’Àngel Guimerà.

P a í s

JOAN MARIA BRUSI i FIGUERAS
MEMBRE FUNDADOR DE LA CORAL VERGELITANA

Casal d’Estiu

ASSOCIACIÓ DE LLEURE LES TRIBANES

Dels futurs projectes de la coral, podem dir que no-
més són això, projectes, que a poc a poquet van pre-
nent forma però que –val la pena dir-ho– són engres-
cadors i fins i tot, crec, agosarats. Potser és això el
que ens motiva i ens il·lusiona: assolir objectius. Trepi-
tjar reptes és una bona teràpia per als qui ens agrada
la música, a més d’afrontar els problemes que això
comporta en la nostra societat d’avui.

No vull acabar sense manifestar la meva satisfacció
personal, sobretot el divendres, quan hi ha assaig con-
junt de veus. Costa de trobar seients buits, símptoma
inequívoc del present tan emprenedor que viu actual-
ment la coral, que compta amb trenta-cinc veus repar-
tides en quatre cordes: sopranos contralts, tenors i
baixos. Us ho diu un membre nat i fundador de la coral
l’any 1982, que les ha viscudes de tots colors i que –
atès que tots hem estat joves– segurament ha fet en-
fadar més d’un (em refereixo a membres antics o ac-
tuals); des d’aquí els demano disculpes. Em recordo
també dels qui, amb el pas del temps, ens han hagut
de deixar i dels qui encara em poden escoltar: sense
la seva aportació, això, avui, no seria possible.

Ens queden dos anys per al vint-i-cinquè aniversari. Us
ho imagineu?

Aquest estiu farem les mateixes activitats que
els altres anys: manualitats, platja, piscina,
excursions a peu i amb bicicleta..., i tenim el
condicionant que haurem de conviure amb les
obres al patí de l’escola.
Publiquem una foto de grup de l’any 2004.
Bon estiu!

E n t i t a t s
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Els encarregats que des d’un principi van assumir la
tasca de fer el muntatge operatiu varen comprovar que
la comesa no era fàcil, a causa d’un cúmul de situacio-
ns llavors incontrolables per a garantir un servei gene-
ralitzat: moviments de lloc constants, carrers plens de
gom a gom, accessos d’entrada i sortida tallats, gran
quantitat de vehicles estacionats de qualsevol mane-
ra i en qualsevol lloc, escassa lluminositat dels carrers
i gran quantitat d’actors i personatges de totes les
edats que surten a l’actuació, entre d’altres qüestio-
ns. Amb tot aquest garbuix de situacions, era un repte
important saber com i de quina manera s’havia de
muntar.

Des d’aquells primers temps fins a l’actualitat,
l’experiència acumulada any rere any  fa que tot el con-
junt que forma l’entrellat de seguretat d’aquesta im-
portant diada vergelitana hagi pogut seguir una línia
d’actuació ascendent, amb innovacions i millores cons-
tants, buscant sempre el màxim grau de perfecció en
el repte de garantir la resposta immediata davant qual-
sevol emergència.

El dispositiu de seguretat i prevenció del Dijous Sant
s’estructura en diversos àmbits. El punt neuràlgic és
el centre de comandament, que anomenem CECO-
PAL (Centre de Coordinació Municipal), integrat con-
juntament per DYA i els Mossos d’Esquadra, on es
recullen i centralitzen totes les comunicacions inter-
nes i externes, via telefònica o per ràdio, i es transme-
ten als dos respectius caps d’unitat per a resoldre qual-
sevol contingència de manera coordinada amb totes
dues entitats. Per a les comunicacions, disposem, a
més, de dues línies de telefonia fixa i una de mòbil, i
de dues freqüències de radiotransmissions (l’una ex-
clusivament per al personal al servei de la processó i
l’altra per al personal del servei de pàrquing). Totes les
comunicacions, tant d’entrada com de sortida, són

convenientment anotades (hora, emissor o receptor,
assumpte...), perquè en qualsevol moment es pugui
comprovar quines actuacions s’han dut a terme i si
s’han fet d’acord amb els protocols establerts.

Un altre àmbit és el servei de senyalització i control de
les zones de pàrquing. En principi pot semblar una
qüestió menys important, però els anys d’experiència
ens han demostrat que, des del punt de vista de la
seguretat, és primordial ubicar correctament els mi-
lers de vehicles que ens visiten en aquesta jornada i
evitar l’anarquia de cotxes estacionats en qualsevol lloc.
Encara que sovint això obliga a prendre mesures im-
populars, cal garantir que en el mínim temps possible
qualsevol vehicle particular pugui entrar o sortir de la
població, i sobretot és fonamental mantenir lliures en
tot moment uns accessos estratègics per als serveis
d’emergència; altrament resultaria impossible atendre
cap contingència enmig d’un caos circulatori.

Un tercer àmbit del dispositiu el configuren els diver-
sos equips sanitaris d’intervenció directa, que s’ocupen
de l’atenció al públic en primera instància i es troben
sempre distribuïts en punts determinats del poble,
adaptant la seva ubicació en funció de la dinàmica de
la processó.

Formalment tot l’operatiu es comença a posar en mar-
xa dues o tres setmanes abans del Dijous Sant. En
aquest moment previ té lloc la reunió de la Comissió
de Seguretat, en la qual són representats l’Ajuntament,
l’Associació de la Processó, els Mossos d’Esquadra i
DYA. En aquesta trobada s’analitzen la documentació i
els informes de l’operatiu de l’any anterior, recollits en
un dossier, es valoren els resultats i es proposen les
modificacions convenients. Seguidament s’inicien una
sèrie de tràmits encaminats a comunicar tots els ser-
veis d’emergències de referència de la zona de Ver-
ges (CAP de Torroella, Hospital de Palamós, bombers,
ambulàncies i Central d’Emergències Mèdiques del
061), de manera que qualsevol avís d’emergència que
aquests centres rebessin per part de qualsevol parti-
cular de Verges durant les hores en què l’operatiu res-
ta obert, sigui derivat immediatament al CECOPAL, que
n’assumirà la coordinació i resolució.

En aquests dies previs la nostra tasca primordial és
organitzar-nos amb precisió: hem de saber quants vo-
luntaris tindrem aquell dia, fer els quadrants de ser-
veis, distribuir els punts d’actuació de cada grup, pro-
curar que en cada equip hi hagi gent experimentada i
d’altres més novells que vagin adquirint formació. Tam-
bé hem d’elaborar i preparar el material necessari (ma-
pes, llistes de telèfons, equips de comunicació, far-
macioles, avituallament...) perquè cada membre de
l’operatiu tingui els recursos que li pugui ser útil. Els
nostres efectius humans són enquadrats en diversos
graus de responsabilitat: voluntari de base, cap d’equip,
cap de secció i cap d’unitat.

Associació DYA

L’OPERATIU DE SEGURETAT
 I PREVENCIÓ

DEL DIJOUS SANT

E n t i t a t s

Els inicis d’aquesta activitat preventiva
remunten a l’any 1985, a partir d’una ini-
ciativa de l’antic Patronat de la Proces-
só, conscient de la necessitat de
comptar in situ amb un servei sanitari
en els actes de la plaça i de la processó.
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I arriba el gran dia: el dijous ens trobem a les deu del
matí per fer la senyalització dels accessos
d’emergència, de les prohibicions d’estacionament i
de les zones d’aparcament establertes per l’Ajuntament
(tenim feina ben bé tot el matí). A les sis de la tarda
comença l’operatiu preventiu sanitari, amb els serveis
mínims. El centre de coordinació ja funciona i alguns
equips ja patrullen pels carrers, però s’ha de tenir en
compte que és un dia laborable i que molts dels nos-
tres voluntaris no es podran incorporar a les seves fun-
cions fins més tard, quan hagin acabat la seva jornada
laboral.

El plat fort, naturalment, arri-
ba a la nit. Cap a tres quarts
de deu tot el contingent és
plenament operatiu, cada
grup de servei va ocupant
la seva posició establerta.
L’ambulància medicalitzada
és al carrer dels Valls; el cap
d’unitat de DYA, un metge,
un infermer i un socorrista
són al sector del cadafal; al
carrer del Portal hi ha el que
s’anomena un «grup lliure»,
que té la funció de substi-
tuir el grup del metge si
aquest hagués d’actuar i desplaçar-se a un altre punt
(l’objectiu és no deixar mai descobert cap dels punts
estratègics de seguretat que s’han establert en el dis-
seny de l’operatiu); al carrer dels Bous hi ha un altre
grup de primera assistència, i mentre dura la repre-
sentació a la plaça, hi ha un grup extern de dues per-
sones i un cap de secció de DYA,  amb funcions de
vigilància i suport, dotats d’un vehicle
d’acompanyament per a eventuals peticions de serveis
externs. En total, l’operatiu el componen entre vint i
vint-i-dues persones, repartides en tasques preventi-
ves, serveis d’emergència i control de pàrquings. Hem
de dir que en les tasques de control i prevenció inter-
na els perxoners hi juguen també un paper fonamen-
tal i que hi col·laborem estretament.

L’operatiu s’ha d’anar adaptant en tot moment a la dinà-
mica de la processó. Quan acaba la representació de
la plaça i s’inicia el recorregut pels carrers del poble,
cada equip sap en quin punt s’ha de situar i es mou
cap a altres punts predeterminats a mesura que trans-
corre la processó. El nostre repte és ser-hi sense que
es noti i, en cas de necessitat, sortir de darrere la bar-
dissa i poder actuar amb immediatesa. Amb aquesta
finalitat dos membres de DYA vestits amb túniques i
dotats d’equips de transmissió van fent el recorregut
intern, de manera que poden controlar punts que des
de l’exterior no es poden abastar, a més d’assistir el
director en la funció de sincronitzar el ritme dels diver-
sos passos.

En acabar la Crucifixió, la gran majoria del públic aban-
dona el poble. Aleshores tots els equips d’intervenció
es reagrupen a la Casa de Cultura, lloc de reunió de tot
el dispositiu. És el moment de relaxar-se, menjar algu-
na cosa, comentar la jornada i prendre les notes opor-
tunes sobre les incidències observades. Aquestes
anotacions seran analitzades, valorades i tingudes en
compte per a l’any vinent. Ens resta, però, una darrera
tasca: recollir la senyalització dels accessos i aparca-
ments. Generalment, quan acabem, ja són les cinc de
la matinada tocades.

Durant les setmanes pos-
teriors al servei ens ocupa-
rem de tasques burocràti-
ques: aplegar i ordenar tota
la documentació que s’ha
generat i redactar els co-
rresponents informes.

Tant de bo que aquestes
ratlles serveixin perquè el
conjunt de la població
s’adoni que la seguretat no
s’improvisa ni es redueix a
posar-se una armilla reflec-
tora o a tenir una ambulàn-
cia o un metge a punt; cal
preveure moltes eventua-

litats i coordinar eficaçment un important contingent
de persones i institucions que, en cas de necessitat,
han de funcionar amb la precisió d’un mecanisme de
rellotgeria. Des de DYA ens esforcem per treballar amb
el màxim rigor, exigència i professionalitat; però, per-
què la nostra tasca tingui un veritable èxit, ens és im-
prescindible de comptar amb la col·laboració i el civis-
me dels vilatans i del públic en general. Al capdavall, la
seguretat és cosa de tots.

P a í s
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ÀREA DE PREMSA DE DYA

Repassant els darrers detalls moments abans de l’inici d’un operatiu
www.torroellaestartit.com

CF VERGES

10 ANYS:  UN CLUB, UNA
GENT, UNA IL·LUSIÓ.

M’encomanen d’escriure quatre ratlles fent esment
del sonat ascens de categoria del CF Verges la tempo-
rada 1994-1995 i, evidentment, no m’hi nego, però
reconec que ho faig amb una denotada nostàlgia...
Parlar de deu anys enrere és sinònim que ens fem
grans, que aleshores es va fer una cosa molt gran, que
la il·lusió que hi havia per aquells temps era enorme.
Però trenco una llança a favor del futbol actual i dic
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ALBERT POCH i QUIM CARRERAS

L’Equip del C.F. Verges a 1a regional
Temporada 1994-1995

que avui dia té molt de mèrit portar un club com es-
tem portant el nostre. La filosofia de club no ha can-
viat gens: fidels a la nostra paupèrrima economia, ens
hem hagut d’aferrar de nou a la il·lusió i al treball des-
interessat de tanta gent com la que envolta tot el club.
I no diré cap nom, perquè no acabaria mai, però aquí
el meu reconeixement per tots.

Però anem al gra: per aquella temporada 94-95, l’equip
era una pinya de jugadors joves, molt joves, i que a
l’hora de la veritat va saber posar i donar el do de pit
quan més feia més falta i, contra tot pronòstic, va as-
solir l’ascens per primera vegada a primera regional.
Després que el final de temporada fos una lluita afe-
rrissada amb el Peralada, vam obtenir el premi de la
promoció, que donava dret a lluitar amb dos equips
més per aconseguir l’ascens.

En el primer partit vam vèncer el Sant Jaume de Llier-
ca (4-3), amb gols d’en Nasi Auquer, en Tono (2) i l’Albert.

Caldria encara jugar-nos-ho en el darrer partit, al difici-
líssim camp de Vilartagues, contra un rival –siguem
francs– infinitament superior a nosaltres. El que no
sabien els ganxons era que l’arma del Verges era la
que tantes tardes de glòria ha donat al club: la il·lusió!
Els guanyàvem en il·lusió, i això, juntament amb la fe,
va dur-nos a fer un inapel·lable 0-3, que servia per a
pujar de categoria. Van marcar en Tono (2) i l’Albert,
però això era el que menys importava; aquella tarda hi
havia molts ingredients, molts cúmuls, massa circums-
tàncies, per a no creure que algú ens havia donat una

força innata. He de reconèixer que l’única persona que
va tenir una fe cega en nosaltres va ser el míster, en
Nestu... I la raó, la hi vam haver de donar.

Sortíem al camp onze jugadors justos. La formació:
Àngel, Martí, X. Soro, Q. Soro, R. Pujol; Nasi, J. Coll, X.
Segura, Tono; Albert i Quim Carreras. A la segona part
va sortir l’Adrià Bullon, lesionat com estava, com la resta
de companys, que eren a la banqueta... lesionats!

Recordo que hi havia en Xeli, i, és clar, en Jeppe, i en
Rafel, també lesionat, però en aquest cas era a la ban-
da «nerviosant». Ho repeteixo, jo, com a jugador, pen-
so que aquella tarda, dirigir la mirada cap a la banque-
ta i veure els ulls seriosos però confiats de gent com
el míster, en Nestu, i el delegat, en Lisso, va fer-nos
creure que podíem fer-ho. I així va ser.

Evidentment no es pot deixar en l’oblit la parròquia,
que fidel als colors va seguir-nos des del comença-
ment fins al final. En nom d’aquella plantilla, el nostre
reconeixement, perquè ells van ser molt culpables del
que s’estava aconseguint.

I així va ser aquell diumenge de juny de 1995, una tar-
da que per a molta gent no va ser una tarda qualsevol.

Han passat ja deu anys, i d’aquell planter en queden
l’entrenador (en Nestu) i cinc jugadors (en Nasi, en Tono,
en Quim Carreras, l’Àngel i l’Albert), el massatgista (en
Pere Comas) i també la gent que divendres rere diven-
dres fan els miraculosos sopars; però  també en que-
da il·lusió, molta il·lusió encara...

E n t i t a t s




