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Entitats

GRUP DE LECTURA

El passat mes de setembre vàrem tornar a iniciar el Grup 
de Lectura a Verges, fomentat per l’AVI. Les propostes de 
lectura sempre han estat molt interessants, i fins i tot, en 
alguns casos, les hem promogut els mateixos assistents 
per comentaris que ens han arribat, noves publicacions o, 
senzillament, ganes de rellegir algun llibre que tenim a casa, 
que ens ha deixat un bon record i que volem compartir amb 
la resta del grup.

El que realment fa que mes rere mes ens anem trobant,  
part del gust per la lectura, és el diàleg que s’estableix 
al voltant d’unes pàgines. Em sorprèn cada vegada més 
compartir aquestes experiències i posar-les de manifest en 
grup. Cadascú pot entendre un tema en concret i donar-hi 
una interpretació, però després és la persona la qui cohe-
siona el grup, la que hi dóna l’essència.

L’Andreu ens sap inculcar la seva passió i alhora ens ofe-
reix el seu ampli ventall de coneixements. El que sempre 
ens sorprèn és la gran informació que ens proporciona i 
la capacitat de lligar-la amb tota la temàtica possible i de 
mostrar-nos alhora les grans possibilitats intrínseques del 
que hem llegit. La seva formació abraça amb escreix molt 
camps, i, si s’escau, es documenta d’una gran diversitat de 
contexts i ens anima a nosaltres a fer-ho també. Sempre 
ens sap oferir una ressenya justa, una anècdota, un enllaç, 
que ens enganxa i ens fa perdre tota la por davant l’àmplia 
gamma de possibilitats que la lectura ens pot anar oferint.

ESTHER SALAMIÀ

CASAL DE JUBILATS

Que continuï la festa!

Una de les festes més multitudinàries del Casal és la de 
Sant Jordi, que celebrem amb un àpat i a un cost molt 
reduït. Per fer honor a la tradició, el Casal regala una rosa 
vermella a totes les dones, i més de la meitat de l’àpat 
també és un regal del Casal. Tot seguit tenim una sessió de 
ball, que aquest any va ser acompanyada pels músics Leo 
i Rosa Mari, un conjunt alegre i que ens ofereix d’arrodonir 
la diada.

Durant l’any celebrem diverses festes, i esperem que si-
gui així amb la nova junta, que puguem aconseguir el ma-
teix ritme d’esdeveniments i potenciar l’activitat de la gent 
gran, que aquesta gent tinguin l’opció de gaudir amb el 
nostre Casal... i que sigui per molts anys.

Gràcies pels anys en què tots junts hem fet possible d’ar-
ribar fins avui! Gràcies a tothom!

LA JUNTA SORTINT

Festa de Sant Jordi al pavelló


