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ASSEMBLEA VERGELITANA PER LA 
INDEPENDÈNCIA

El passat 23 d’abril l’AVI va organitzar per tercer any conse-
cutiu els actes de la diada de Sant Jordi. L’AVI, associació 
nascuda arran de les consultes pel dret a decidir, focalitza 
ara la seva acció a enfortir els punts que uneixen la nostra 
societat, potenciant d’una manera especial el que ens sig-
nifica com a nació, la nostra cultura i llengua pròpia.

Sant Jordi és un dels grans dies del nostre país, un dia 
d’especial alegria que ens mostra un país amb voluntat de 
ser culte i de preservar les seves tradicions.

Aquest any vam comptar, a més del suport de l’Ajunta-
ment de Verges, amb el de l’Institut-Escola Francesc Cam-
bó i Batlle.

Dins les activitats programades (venda de roses i llibres, 
exposició de treballs dels alumnes, animació infantil per 
part de Carles Cors), n’hi havia una de força especial i que 
enguany hem estrenat, amb voluntat de fer-la créixer durant 
els propers anys: l’intercanvi de llibres. Com funciona l’in-
tercanvi de llibres? Molt senzill: es tracta de triar un o més 
llibres escrits en català que tinguem a casa, que estiguin en 
bon estat i que pensem que ja no cal seguir conservant a la 
prestatgeria, portar-lo a un punt de recollida predeterminat 
(aquest any eren Colomers, Jafre, Parlavà i Verges); allí el 
desem i ens donen per cada llibre un tiquet. Amb aquest 
tiquet, el dia de Sant Jordi anem a la Sala Polivalent de 
Verges, on trobarem tots els llibres, i podem canviar cada 
tiquet per un llibre.

En aquesta primera edició hi va participar bàsicament la 
majoria de la mainada de l’escola. La idea pel proper any 
és que també hi participem més els adults. A l’AVI mirarem 
de fer-ne més difusió per aconseguir-ho.

Volem agrair de tot cor la col·laboració dels alumnes i 
professors de l’institut-escola, dels pares (en especial la 
Dolors Hugas) i de l’Ajuntament.

Som molts els vergelitans que creiem que la nostra nació 
ha de ser un país lliure, democràtic i social. L’AVI és oberta 
a tothom, i per això us animem a participar activament amb 
nosaltres, a treballar per fer realitat aquesta ferma creen-
ça. Si voleu apuntar-vos-hi, només heu d’entrar a la nostra 
plana web AVI.CAT i estarem encantats de treballar tots 
plegats.

Visca Catalunya lliure!
AVI

Intercanvi de llibres per Sant Jordi

Entitats

Intercanvi de llibres organitzat per l’AVI

Sardana de Sant Jordi, organitzada per l’Escola Francesc Cambó


