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E n t i t a t s

Molts ja coneixeu el conte de La 
sopa de pedres, en què, gràcies a la 
col·laboració i de la mà de la inno-
cència dels infants, tota una comuni-
tat es posa a treballar en un objectiu 
comú, malgrat els aires de no bonan-
ça amb els quals conviuen.

A Verges fem una versió d’aques-
ta història. Entre tots, i de mica en 
mica, ingredient a ingredient, anem 
fent la Sopa. La feina de fer-la no 
es limita al dimarts de Carnaval, ni 
a la nit del dilluns pelant patates, ni 
al diumenge de la Passada, ni al dia en què anem a 
fer llenya, ni a muntar la paradeta per vendre els plats 
«oficials» de la Sopa, ni a vendre tiquets, ni tan sols a 
participar en la baixada del Ter amb caiac, ni a ajudar a 
fer l’arròs el Dilluns de Pasqua... Hummmmm! Això no 
s’ho creu ningú! 

Sincerament, tot això sí que porta feina, però mirem 
de mantenir el caliu que cou la Sopa encès tot l’any, de 
manera que el treball sigui menys feixuc. Eines com el 
nostre lloc web, que us facilitarem en l’assemblea del 
gener, reunions de treball o l’assemblea general que 
farem aviat fan la nostra tasca més senzilla. 

El nostre calendari per a aquesta temporada serà 
aquest: 

• 27 de gener: Assemblea general i presentació de 
l’Associació La Sopa de Verges. Casa de Cultura (ves-
pre, hora per confirmar). 

• 12 de febrer (diumenge): Anar a fer llenya (si la me-
teorologia ho permet). 

La Sopa

QUÈ DIU LA SOPA? 

• 19 de febrer: Diumenge de la 
Passada (amb cercavila, com cada 
any). 

• 21 de febrer (dimarts): La Sopa. 
Lluny d’amagar-nos rere la frase 

«entre tots ho fem tot», voldríem 
destacar col·laboracions especials 
que rebrem, com la del comerç de 
Verges, la gent del mas Bagué, la 
Fleca Sunyer, Falgàs-Bagué, l’Ajun-
tament de Verges o l’Associació La 
Processó de Verges. 

I, tanmateix, tot el treball de l’any 
es quedaria al rec si no fos per la gent que necessitem 
per a portar-vos els perols a plaça. Penseu que, com a 
mínim, necessitem cinquanta persones! Seria bo que 
de cada taula o grup de taules en sortís un «voluntari» 
que ens ajudés a portar la Sopa a plaça. 

Com heu vist, dins el calendari hi ha una assemblea 
general. «Què ha passat?», podríeu dir. Doncs la res-
posta és que ens hem constituït legalment en associa-
ció: si volem continuar rodant i participant de possibles 
ajuts d’altres entitats públiques o privades és un fet 
necessari. En essència, el nostre tarannà d’autogestió 
no ha de variar; ans al contrari, el que volem és que 
us animeu a participar amb nosaltres; ja ho sabeu, des 
d’anar a fer llenya, fins a remenar perols. 

Recordeu que l’assemblea general és oberta a tot-
hom qui vulgui formar part de la Sopa.
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