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Sortida Familiar a Montserrat – Sant Benet

El setembre passat vam iniciar la nova temporada de La 
Penya de l’Espardenya. Arriba el moment de planificar i 
de mirar cap al futur, però sense descurar els nostres orí-
gens ni oblidar els dotze anys de vida de l’associació.

La Penya va néixer a proposta d’un grup de pares i ma-
res que demanaven quelcom que impliqués els nanos 
(aleshores adolescents i preadolescents) i els ajudés a 
estar en contacte amb la natura, a conèixer-se. Volien 
que fessin activitats sense haver de tenir un compromís 
setmanal i continu, com seria el cas d’apuntar-se a un 
club de bàsquet o de futbol.

En aquests dotze anys s’han fet prop de cent cinquanta 
sortides a la muntanya (d’un o dos dies de durada) i unes 
vint rutes d’estiu (amb una durada de quatre a set dies). 
Durant alguns anys, La Penya no tenia solament un caire 
excursionista, ja que portava a terme activitats de caire 
cultural, com ara concursos de fotografia, cursets de 
guitarra i fins i tot un curs de submarinisme.

La gent que nodreix La Penya prové originàriament 
de Verges, però també en altres temps en vam tenir 
molta de Corçà i de Girona; ara n’hi ha de Verges, les 
Olives, Jafre, Ultramort, Tor i Torroella de Montgrí, entre 
d’altres. Hem tingut moments de pujada i moments de 
baixada; hem arribat a ser uns setanta socis i gairebé 
una vintena de monitors. Actualment el nombre de 
nens i nenes es manté i creix sense haver de fer gaire 
publicitat; el de monitors, en canvi, és ben migrat. Els 
temps moderns compliquen la vida als estudiants; per 
això és difícil que hi pugui haver una constància i una 
disponibilitat total per part dels monitors. No hi ha el 
clàssic equip de monitors de nois i noies de divuit a vint-
i-cinc anys; per aquest motiu a principis del curs passat 
vam fer una crida als pares i mares perquè vinguessin a 
fer de monitors. I bé, la crida fou escoltada, i ja n’hi ha 
que s’han animat i vénen a les sortides com uns més 
de la colla. I la veritat és que el que alegra més, a part 
de posar-se en forma, és veure que tothom té el seu 
lloc per a passar-s’ho bé, conèixer nous indrets, etc. I 
si no us ho creieu, pregunteu a en Josep Arbat què se 
sent en passar gatejant per una cova a l’Alta Garrotxa, 
o a l’Anna Saurí, baixant de cul per un pendent de neu 
al Puigsacalm.

I la crida continua, i va adreçada a joves que vulguin fer 
sortides a la muntanya, que vulguin fer de monitors. 
És una tasca que demana un cert esforç, és clar, però 
normalment es tracta de sortides a l’abast de tothom. 
Així mateix és per als adults que busquin quelcom per 
als seus fills i ho vulguin compartir. 

JORDI MATAS i LLUÍS VILANOVA

9 d’octubre. Vallter-Costabona-Setcases 

23 d’octubre. Via ferrada a Solius

13 de novembre. Pujada al Taga (Sant Joan de les 
Abadesses)

18 de desembre. Pessebre de muntanya a Falgars 
d’En Bas

Les activitats del darrer trimestre del 2005 han estat les 
següents:

Per a informar-vos sobre qualsevol qüestió, 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.

Animeu els nens i nenes que manifestin interès per La 
Penya; simplement es tracta de provar-ho.
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Casal de Jubilats de Verges

Fem tres dies de ioga, amb la sala 
plena; el primer divendres de cada 
mes hi ha servei de pedicura; tots 
els diumenges i dies de festa te-
nim bingo de les quatre a les sis 
de la tarda i ,seguidament, fem 
ball amb músics i sortegem una 
panera amb els números de les 
entrades del ball; cada mes anem 
d’excursió, ja hem anat a Núria, les 
coves Grandes Canalettes (França), 
Montserrat, Santa Pau i la fageda 
d’En Jordà; també hem organitzat 
sortides al teatre per veure obres 
com Mar i Cel, al Teatre Victòria, i 
Matar al President al Teatre Condal 
(tots dos de Barcelona).

Al Casal celebrem diferents fes-
tes puntuals (el Dijous Gras, Sant 
Jordi, la Castanyada...) amb àpats, 

alguns de gratuïts per als socis, i 
altres d’ocasionals, com la festa 
de la Lliga Catalana contra el 
Càncer, que va ser un èxit; hi van 
col·laborar molts particulars, a més 
d’empreses de Verges i de fora: el 
nostre agraïment a tothom.

I, a més a més de les festes, 
fem xerrades amb els Mossos 
d’Esquadra, l’assistenta social, 
la Lliga contra del Càncer, abans 
esmentada, etc., i tenim contactes 
amb els Consells Consultius de la 
Gent Gran de la Selva i el Gironès. 
El passat 21 d’octubre vam assis-
tir a un acte a l’Auditori Narcís de 
Carreras de Girona. El president 
del Consell Comarcal del Gironès, 
Salvador Texis, va fer la presentació 
del col·loqui i la benvinguda va ser 

El  Casa l  és  un  l loc 
d’esbarjo i distracció per 
a molta gent, que cada 
dia va creixent amb més 
activitats, i encara es-
perem poder-ne oferir 
moltes més. Ja hi ha per-
sones que les compar-
teixen; però, per als qui 
no ho feu, us les volem 
explicar.

a càrrec de la doctora Maria Josep 
Tarradellas; per part de la Diputa-
ció va parlar Jaume Torramadé, 
Pilar Heras, com a delegada de 
Benestar i Família per la província 
de Girona, i Joaquim Casanovas, 
director econòmic i financer del 
Programa de dependència de Be-
nestar i Família. El tema principal 
va ser el «Document de voluntats 
anticipades i la nova Llei de de-
pendència» que s’està debatent 
en el Parlament. La cloenda va ser 
a càrrec de l’honorable consellera 
de Benestar i Família Anna Simó i 
Castelló.

Ja no veieu, si en fem, de coses... 
Animeu-vos a participar en el nos-
tre Casal!
LA JUNTA

Sortida a Núria (juliol 2005) 
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La Processó va participar en la Mediterrània

TEMPS 
D’ASSEMBLEA

El primer i més important ha estat 
l’anunciada dimissió d’en Quim 
Cama com a director de la Pro-
cessó. Després de molts debats 
i d’analitzar a fons el sistema de 
direcció de la Processó, s’ha arri-
bat al consens de proposar una 
direcció col•legiada, què tindria 
tres parts:

A) La direcció dels assajos.
B) La direcció  tècnica.
C) La coordinació de la Processó.

Bona part dels darrers mesos de 
l’any, la Junta ha estat ocupada a 
buscar les persones més escaients 
per a desenvolupar aquestes 
feines i que, a més, estiguessin 
disposades a fer-les. No ha estat 
fàcil, i a hores d’ara l’organigrama 
encara no és tancat, si bé les 
converses estan molt avançades 
i, sens dubte, en l’Assemblea Ge-
neral ja es podrà fer una proposta 
amb noms, cognoms i contingut 
de cada una de les àrees.

 
Una altra de les activitats em-
preses per la Junta ha estat la 
participació en la Fira de Manresa 
sobre Espectacles Tradicionals de 
Catalunya, que es va fer el mes de 
novembre passat. En Francesc Bal-
tasar i en Lluís Poch varen ser els 
encarregats de muntar i desmuntar 
l’estand, i els altres membres de la 
junta s’anaren rellevant durant tres 
dies per atendre el públic.

També han estat importants les 
gestions per a aconseguir una no-
table subvenció que ens ha atorgat 
el Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional de Catalunya 
a través de la Caixa de Catalunya; 
subvenció que servirà per a arranjar 
ca l’Hortènsia per poder tenir tot el 

material de la Processó a la vora de 
la Plaça Major. 

En l’Assemblea General es donarà 
informació detallada sobre totes 
aquestes gestions i moltes altres. 
Per això és molt important comptar 
amb la vostra presència i que, 
aquells qui encara no sigueu socis 
de l’Associació de la Processó us 
en feu, per a poder debatre en 
profunditat aquests punts i tirar 
endavant la Processó de tots.

Us esperem a l’assemblea!

JOAN ROCA

La Junta Directiva sortida 
de l’Assemblea General s’ha 
reunit amb una freqüència 
molt considerable al llarg de 
l’any. No és pas que s’hagin 
arreglat gaires coses, però 
els problemes que hi ha ha-
gut han estat molt debatuts 
i difícils de solucionar.
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Bombolles

ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
EDUCATIVA BOMBOLLES

Aquest curs tenim vint-i-vuit alumnes, disposem de tres 
educadores i comptem amb una associació de pares 
molt activa i participativa, amb ganes d’ajudar-nos en 
tot el que calgui.

Aprofitem el curs al màxim i gaudim de cada moment 
amb els infants.

Estem treballant seriosament en el nou projecte per 
a poder optar al concurs públic d’enguany, en què es 
decidirà qui gestionarà el servei de llar d’infants en els 
propers anys.

LES EDUCADORES

Des de Bombolles us podem dir que estem 
molt contentes de continuar un curs més 
encarregant-nos del funcionament de la llar 
d’infants.

També volem agrair l’amabilitat i paciència de tots 
els treballadors que van participar aquest estiu en les 
obres del pati de l’escola, ja que, tot i les dificultats, 
van vetllar pel benestar i la seguretat dels petitons en 
tot moment.

La festa de la castanyada

A l’Associació de Pares de l’escola no ens falta feina. 
Hem començat el curs una mica desanimats per la 
pèssima assistència a l’assemblea, però a poc a poc 
es van incorporant nous membres a la Junta i podrem 
anar tirant endavant les activitats previstes.

Aquest curs hem posat en funcionament vuit activi-
tats extraescolars diferents, on participen noranta-vuit 
alumnes.

Per Nadal organitzem la VIII edició del Concurs de 
Pessebres Familiars.

I, al final del curs, l’activitat en la qual participa més 
gent, la Festa del Drac, en què durant tot el dia hi ha 
tallers organitzats pels pares, exposicions a l’escola, 
actuacions dels alumnes de les activitats extraescolars 
i, a la tarda, es fa una gimcana.

En aquesta última festa, en haver-se d’arrencar tot el 

Associació de
Pares d’Alumnes

paviment del pati, va sorgir la idea de pintar-hi un joc 
de l’oca gegant, de seixanta-tres caselles, amb proves 
de totes les especialitats i per a totes les edats. Van 
jugar-hi uns cent vint participants.

LA JUNTA DE L’APA

Joc de l’oca gegant de la festa del Drac
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No recordo ben bé quants anys fa que vaig començar 
a formar part de la nostra coral com a cantaire, i 
m’agradaria recordar-ho exactament, però no he acon-
seguit trobar els referents que m’ajudin a precisar-ho. 
No se sap mai, potser un dia d’aquests em vindrà al 
cap un detall, una data, un record, una experiència que 
em farà trobar la pista per a concretar-ho. En qualsevol 
cas, ja en deu fer ben bé més d’una dotzena. La qüestió 
és que tots aquests anys vénen a representar, més o 
menys, la meitat del temps que fa que existeix la Coral 
Vergelitana. Ja ho deia en Joan M. Brusi en el darrer 
número de PAÍS PETIT: «Ens queden dos anys per al 
vint-i-cinquè aniversari. Us ho imagineu?»

En aquest esforç de mirar enrere en el temps, els 
meus records van més enllà d’aquests anys en què hi 
he cantat. Em vénen al cap imatges de quan era petit, 
quan acompanyava sovint la coral en els concerts, les 
celebracions, els oficis, els assajos... La Montserrat 
Roviras ja va explicar els orígens i l’evolució de la coral 
en el primer número d’aquesta revista, i ara, repassant-
ho amb la meva mare, aquesta m’explica alguns detalls 
d’aquells inicis que voldria compartir amb vosaltres.

Quan pel febrer de 1982 en Joan Pons convoca un 
seguit de persones per a formar una coral –la majoria 
provinents de l’antic Orfeó Vergelità–, es reuneixen al 
Casal, al despatx que dóna just al costat del campanar. 
En el primer assaig, després de fer la classificació per 
veus (sopranos, contralts, tenors i baixos), enfilen les 
primeres notes de l’espiritual negre No tardis, Jack! 
(«Ja són molt lluny...») i el director els diu: «Sona, eh?» 
I llavors ningú no es devia imaginar que a principis del 
2006 encara sonaria! A aquesta primera peça la va 
seguir Joia en el món, de Haendel, i per Pasqua tenien 
ja un petit repertori amb el qual van sortir a cantar cara-
melles. El primer concert va ser a l’aplec de Sant Pere 
de la Vall, el juny del mateix any 1982; pel setembre va 

tenir lloc la primera actuació diguem-ne formal, per la 
Festa Major de Verges, i el cap de setmana següent, el 
primer desplaçament, a Corçà. En tot cas, però, quan 
es va veure que la cosa anava de debò va ser per les 
festes de Nadal, en una cantada a l’església de Sant 
Pere de Figueres, on el nerviosisme fou tan gran com 
la mateixa il•lusió.

I ja tenim la Coral Vergelitana constituïda i que es va 
consolidant, amb noves incorporacions i algunes baixes, 
que va ampliant el repertori i va creixent, com deia la 
Montserrat, «sense sospitar la projecció artística i hu-
mana que tindria en el futur».

Voldria insistir en aquesta dimensió humana de la coral. 
A part de la vessant purament musical, ha esdevingut 
una entitat que sempre ha fet molta pinya entre els 
seus components i seguidors. Una bona mostra d’això 
són els nombrosos dinars, sopars, sortides i trobades 
que s’han anat organitzant durant tot aquest temps, 
activitats aquestes que mantenen viu el caliu, l’ambient 
i la bona entesa entre tots nosaltres i que, en el fons, 
acaben de justificar l’activitat de la coral i donar-li sentit. 
En tots aquests anys hi han passat tantes persones, 
que es faria difícil recordar-les totes. Unes, malaurada-
ment, ens han deixat; d’altres han passat de cantar-hi 
a ser-ne uns fidels seguidors i crítics, en el bon sentit. 

La Coral Vergelitana, el març de 1982
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Ha esdevingut una font de coneixença i d’amistat amb 
gent de pobles veïns i ha estat també integradora per 
a algunes persones que han vingut a viure al nostre 
poble i han trobat en la coral un espai d’acollida i de 
convivència.

M’agradaria que aquest escrit servís com a reconeixe-
ment envers tots aquells que van engegar aquesta 
nostra coral amb la il•lusió d’iniciar un projecte en-
grescador, que gairebé vint-i-cinc anys després encara 
continua amb tanta empenta o més, tot i haver passat 
per períodes més o menys crítics. Alguns dels cantaires 
fundadors encara continuen en actiu i són un model 
a seguir pels qui ens hem anat incorporant a la Coral 
Vergelitana en el transcurs de la seva història. I, per des-
comptat, també cal reconèixer la gran tasca i dedicació 
dels directors: després d’en Joan Pons, l’Antoni Amorós 
i actualment en Ramon Joanmiquel. Cadascun, a la seva 
manera, ha anat deixant l’empremta personal que ha 
acabat configurant la coral d’avui, renovada, ampliada, 
amb un reconegut prestigi a les nostres comarques 
i amb ganes d’assajar, preparar, cantar i dur a terme 
projectes prou ambiciosos, com els que en revistes 
anteriors us hem detallat.

Al llarg de l’any, però, no deixem de participar en festes 
majors, misses, oficis i concerts, casaments, festes per 
a la gent gran; fem col•laboracions amb altres corals, 
etc. I així, de concert en concert, hem descobert po-
blets, esglésies, ermites, monestirs i altres indrets, a 
prop o lluny, de les nostres contrades. Serveixi com a 
exemple el fet que en un casament que vam fer a prin-
cipis d’aquesta passada tardor, molts de nosaltres vam 
adonar-nos que no havíem estat mai a Flaçà, al poble, 
i ens va sorprendre. La història de la coral n’és plena, 
d’anècdotes com aquesta i de converses que recorden 
bons moments viscuts aquí i allà...

Això ja donaria per a fer altres escrits en futures edicio-
ns de País Petit. Per aquesta vegada, jo ja acabo. Que 
per molts anys més puguem continuar fruint tots de la 
coral, els qui hi cantem, els qui ens escolteu i tots els 
qui s’hi vulguin afegir, cantant o escoltant, però sempre 
sense perdre aquest esperit que ens ha permès d’arribar 
fins aquí, no sense esforç però sí amb moltes ganes i 
molta il·lusió.

ALBERT CASABÓ I MAJÓ

Un any més les monitores i els monitors de 
l’Associació de Lleure les Tribanes hem compartit 
l’estiu amb tots vosaltres. El nombre d’alumnes ha 
augmentat, així com també el de monitors i pre-
monitors. Els  integrants de l’equip de les Tribanes 
han estat aquests: Ignasi Sabater, Teresa Casellas, 
Esther Julià, Cristina Bellapart, Cristina Molinas, 
Guim Torres, Laia Cebrià, Mercè Santos, Mariona 
Gibert, Ester Mató, Diana Canals i els premonitors 
Francesc Ripoll, Marina Tarrats, Adrià Sabater, Robert 
Galan i Josep Molinas. 

Hem hagut de compaginar les nostres tasques amb 
les obres al patí principal de l’escola que l’any que ve 
ens permetran de gaudir d’un patí en millors condi-
cions. Hem invertit molt de temps i esforç en cada 
una de les activitats i creiem que n’hem obtingut 
uns resultats notables.

Algunes de les activitats d’aquest any han estat 
la piscina de Vilopriu, on anàvem cada setmana; 
l’excursió a Girona de finals del mes de juliol, que 

CASAL D’ESTIU 2005. 
ASSOCIACIÓ DE LLEURE LES TRIBANES

ens va permetre conèixer l’alcaldessa de Girona, i 
finalment la més destacada: la Trobada de Casals. 
L’última setmana del mes d’agost vam convidar els 
casals d’estiu de la rodalia i ens vam concentrar 
a Verges. Els grallers van animar la cercavila pel 
poble, que va tenir una gran acollida dels vilatans 
de Verges, i posteriorment vam berenar tots junts 
a la Plaça Major, on vam gaudir de l’actuació d’un 
discjòquei. 

Esperem continuar gaudint l’any vinent i, una vegada 
més, moltes gràcies a totes les persones que heu 
confiat en nosaltres i ens heu donat suport en els 
moments difícils.

Trobada de Casals de l’Empordanet. 27 d’agost de 2005
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Hospital de campanya de DYA (foto: www.torroellaestartit.com)

EL PIROMUSICAL
 DE L’ESTARTIT

En anteriors articles ja us hem explicat que l’àmbit 
d’actuació de l’Associació DYA no es circumscriu úni-
cament a la població de Verges, on tenim la nostra seu, 
sinó que actuem també arreu de la comarca. En aquesta 
ocasió us voldríem parlar de com s’enfoca, des del punt 
de vista de la prevenció sanitària, l’atenció d’un acte tan 
multitudinari com és el piromusical (i posterior concert) 
que des de fa dos estius s’organitza a l’Estartit.

En aquest esdeveniment DYA s’ocupa sobretot del 
servei sanitari, tot i que col•labora també en les tas-
ques de recepció i ubicació de vehicles a les zones de 
pàrquing. Heu de pensar que s’estima que unes 40.000 
persones assisteixen aquell dia als actes programats. 
Des de les set de la tarda, la policia estableix el que 
s’anomena un «filtre» a la carretera d’accés a l’Estartit, 
de manera que cada deu vehicles són desviats per un 
dels tres itineraris previstos que condueixen a les àrees 
d’aparcament. 

Les peculiars característiques de l’esdeveniment 
–afluència massiva de públic, presència d’elements piro-
tècnics, proximitat amb el mar, activitat lúdica nocturna,  
estructura viària molt limitada (una única via d’entrada 
i sortida a la població), actes a l’aire lliure en ple estiu 
en una població costanera farcida de turistes, etc.– fan 
que calgui dissenyar unes estratègies específiques de 
seguretat i prevenció. Des de la seu a l’Estartit, el cap 
de la policia municipal de Torroella de Montgrí coordina 
l’operatiu, en el qual intervenen la policia local, els 
Mossos d’Esquadra, els bombers, la Guàrdia Civil, el 
Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques i, naturalment, 
DYA. 

Des de DYA realitzem un gran desplegament de mitjans 
humans i materials per a garantir la millor atenció pos-
sible a tothom qui pugui requerir els nostres serveis; 
per això comptem amb un hospital de campanya, dues 
ambulàncies de suport vital bàsic, una ambulància UCI, 
dos vehicles de suport, un vehicle de coordinació, dos 
vehicles destinats al servei de pàrquing, diversos equips 
de transmissions i un nombrós material sanitari.

L’hospital de campanya té capacitat per a atendre simul-
tàniament unes deu o dotze persones i disposa d’un 
box de crítics perfectament equipat (desfibril•ladors, 

etc.). A més del personal auxiliar i els voluntaris de 
DYA, l’hospital és atès per un metge i tres infermers. Si 
calgués evacuar algú urgentment, es mantenen tallades 
al trànsit les dues artèries principals de la població: el 
Passeig Marítim i l’avinguda de Grècia.

En aquesta darrera edició vam atendre en el nostre 
PMA (punt mèdic avançat), que és com s’anomena 
tècnicament l’hospital de campanya, un total de catorze 
persones, de les quals cap no va necessitar el trasllat 
a centres sanitaris. Malgrat que no hi ha cap tipus 
d’incidència o accident que destaqui més que d’altres, 
sí que hem constatat que, segons quina sigui la direcció 
del vent a l’hora del piromusical, hem d’atendre molta 
gent amb problemes causats per l’entrada de cendra 
als ulls, com va succeir l’any 2004.

Recordeu que, quan assistiu a actes massius, heu de 
tenir paciència i seguir sempre les indicacions de les 
autoritats i dels serveis de seguretat, especialment 
pel que fa als itineraris i a les àrees d’aparcament. No 
obstaculitzeu mai les vies ni els espais reservats als 
serveis d’emergència. En cas d’incidència, no dubteu 
a adreçar-vos a qualsevol membre de l’operatiu.

És estiu, són passades les dues de la matinada i estic 
prenent la fresca amb un bon amic al Mas Pi cafè. Agafo 
el programa que l’Ajuntament ha repartit pel poble i el co-
menço a llegir. El meu amic, que fa poc que viu a Verges, 
també l’observa i em comenta sorprès:
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—Com pot ser que en un poble tan petit com Verges hi 
hagi tanta activitat durant dos mesos d’estiu? Que si Casal 
d’Estiu, que si Vespres sota el Campanar, que si festes i 
més festes, que si cinemes a la fresca, etc. 

Jo li comento que en el nostre poble sempre hi ha hagut 
moviment, unes èpoques més que d’altres, però que real-
ment Verges sempre ha estat un lloc on «es fan coses».

La conversa no acaba aquí. 

—Encara em sorprèn més com podeu organitzar i ges-
tionar algunes de les activitats sense cap grup ni cap 
comissió… Sembla realment impossible!

De sobte somric. Jo, abans de dir-li que «sempre som els 
mateixos burros», li dic:

—Un només ha de tenir ganes de fer coses pel poble 
i dedicar una mica del seu temps lliure a fer-les, sense 
esperar res a canvi. 

—I no heu proposat mai de crear un comissió de fes-
tes?

—Sí, alguna vegada s’ha intentat, però sense gaire èxit.

—I per què no ho tornem a intentar?

Jo el miro amb aire pessimista i, sense estar gaire con-
vençut de les seves paraules, li dic:

—N’estàs segur? No sé què dir-te…

(…)

 Són les vuit del vespre del dilluns 19 de setembre. Sortim 
del Poliesportiu. L’hem endreçat i netejat de dalt a baix i 
finalment podem dir que la festa s’ha acabat. De sobte, 
uns veïns del poble que venen de fer una volta es paren 
i ens feliciten per la bona organització de la Festa Major 
d’Estiu. Ens mirem tots amb cara de felicitat i pensem: 
«Primer èxit de la nova comissió». Una comissió que va 
començar a néixer aquella nit d’estiu al Mas Pi. Primer van 

ser alguns dels monitors del Casal d’Estiu; després s’hi van 
afegir altres joves de Verges i rodalies (entre ells, el meu 
amic) i, com en tota comissió, feien falta aquelles persones 
que aporten experiència…; també les vam convèncer!

Evidentment, aquest és un grup obert a tothom, a gent de 
totes les edats que tinguin ganes de treballar i passar-ho 
bé. Només fa falta que ens ho comuniqueu.

La creació d’una nova comissió ha estat un fet realment 
important per a un poble com el nostre. Perquè, és veritat 
que hi ha un munt de grups, comissions i juntes que, amb 
molt d’esforç, s’encarreguen desinteressadament del 
futbol, del bàsquet, de l’excursionisme, de la Processó, 
de la Coral, de la Sopa, del Casal de Jubilats…; però feia 
falta que sortís un grup amb iniciativa per a organitzar la 
festa major, els Reis, els Vespres sota el Campanar i totes 
aquelles idees que vagin sorgint.

Ara, a les acaballes de l’any 2005, un servidor mira enrere 
i pensa: «Ja tenia raó, el meu amic; aquest any, a Verges, 
s’ha fet gairebé de tot, des de la Festa Major d’Hivern 
fins a la Festa Major d’Estiu, passant pel munt d’activitats 
realitzades durant els Vespres sota el Campanar i la creació 
d’una comissió de festes.

Les activitats d’estiu van començar el mes de juny, quan 
l’APA, els professors i els alumnes del CEIP Francesc 
Cambó van organitzar la Festa del Drac com a cloenda del 
curs. Tot seguit la junta del CF Verges i del CB Verges van 
fer dos sopars populars per celebrar la bona temporada 
d’ambdós clubs. 

Durant els mesos de juliol i agost vam poder gaudir del ja 
tradicional Cinema a la Fresca, amb les pel•lícules Habana 
blues i Los chicos del coro; de la música jazz; de la música 
del Cor de l’Aula de Música del Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional Catalana, amb l’espectacle 
Quina taula tan ben parada; de l’excel•lent Toni Albà i el 
seu espectacle L’ombra; dels contes de Va de Contes; de 
la música infantil Si fa sol no plou i del sempre encantador 
grup d’havaneres Port-Bo. 

Ja al mes de setembre hi hagué la Festa Major del Roser, 
on la nova comissió organitzà actes a gust de tothom, des 
d’una cercavila pels carrers i bars de tot el poble, fins a la 
tradicional Nit Jove o el concert i ball a càrrec de l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal. Realment fou un gran èxit, tant 
d’assistència de públic com d’organització.

Amb totes aquestes activitats, queda ben clar que Verges 
continua essent un poble molt viu. I ara que s’acosten el 
Tres Reis de l’Orient, m’agradaria demanar-los dos desitjos: 
el primer, que la gent del poble participi encara més de 
les activitats que els preparen, i el segon, que la comissió 
no sigui una flor d’estiu, sinó que continuï endavant i que, 
amb el pas del temps, creixi. Moltes gràcies!

IGNASI SABATER (en nom de la nova Comissió de Festes)




