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E n t i t a t s

Alguns dels socis en plena festa de Carnaval

ELECCIONS AL CASAL 

Casal de Jubilats

Associació de Dones Vergelitanes

EI mes de juny del 2012 hi haurà eleccions al Casal de 
Jubilats per a escollir una nova junta; diem «nova» per-
què molts dels qui som a l’actual fa molt de temps que 
en formem part i no ens hi tornarem a presentar.

La junta actual està formada per Montserrat Font (9 
anys a la junta), Maria Rosa Ribot (6 anys), Àngela Oli-
veras (6 anys), Tià Bellapart (6 anys), Lluís Ros (6 anys), 
Rosa Oliveras (3 anys), Joan Coll (3 anys) i Lluís Cané (3 
anys). 

Sempre que hi ha eleccions, costa molt trobar gent 
que s’hi vulgui involucrar. Si bé fins ara això s’ha anat so-
lucionant, ens preocupa el fet de constatar que, des de 
la inauguració del Casal l’any 2000 i del boom de les pri-
meres inscripcions, aquestes s’han anat reduint gradual-
ment, fins al punt que les noves generacions de jubilats 
no semblen gaire interessades a apuntar-s’hi i participar 
de totes les activitats. 

Des de la junta, pensem que pot ser per diferents mo-
tius: quan ens jubilem encara ens queden moltes obli-
gacions, com cuidar els néts, treballar la terra...; alguns 
potser pensen que al Casal només hi ha vells...; potser 
no hem sabut trobar la manera d’engrescar gent nova...

L’embrió de l’Associació de Dones Vergelitanes 
fou l’organització de l’exposició, l’any 2010, Ver-
gelitanes. La processó amb ulls de dona. Un grup 
de dones, amb molta empenta i alegria, ens vàrem 
llançar en la realització d’aquella mostra. Durant 
el període de preparació, el grup es va anar conei-
xent, acceptant i consolidant . Animades per l’èxit 
de l’exposició, ens vàrem proposar de crear una 
associació.

Aquesta associació vol ser una més de les moltes 
que hi ha Verges. Volem fer una associació de dones 
forta, que sigui útil, que accepti les diferents sensi-
bilitats, que provoqui admiració, sorpresa, gratitud; 
que ens ho puguem passar bé, amb rialles i somriu-
res, deixant de banda les pors i els prejudicis que 
ens envolten, on cada dona se senti representada, i 
que englobi les múltiples diferències que hi ha entre 
nosaltres però que alhora ens uneixen.

Durant el primer any de creixement, hem dut a 
terme diverses activitats. Cadascuna de les activi-
tats organitzades ha estat feta i pensada amb molt 
d’amor i il·lusió, buscant que fos útil i que despertés 

Tenim molt clar que el Casal només continuarà existint 
si es produeix una renovació continuada de gent dispo-
sada a participar-hi, col·laborar-hi i gaudir-ne. Seria una 
llàstima deixar-lo perdre ara que està ben encaminat, i 
per això animem tots els jubilats de Verges a venir-hi.

Desitgem que el Casal de Jubilats de Verges continuï 
actiu molts anys. 
LA JUNTA

curiositat. Els moments que hem passat organitzant 
els actes han estat amb alegria i superant amb es-
creix els obstacles: Hem gaudit d’aquestes estones 
i així ho volem transmetre. Cada acte ha despertat 
diferents emocions; emocions compartides amb les 
diferents dones que hi han assistit, amb dos deno-
minadors comuns: buscar la participació i cohesió de 
les dones de Verges i desterrar les paraules pena, 
avorriment, por, decepció, culpabilitat...

Volem expressar la nostra sincera gratitud i admi-
ració a totes les persones que ens han ajudat en la 
gestació de l’associació i que han col·laborat en la 
realització dels diferents actes.

També us volem convidar a formar part del crei-
xement d’aquest projecte, que ja és un nadó d’un 
any. Tenim l’esperança i la il·lusió que la nostra 
associació sigui un lloc de trobada per a totes les 
dones amb diferents inquietuds, i un castell de 
molts pisos on l’enxaneta pugui pujar i fer l’aleta 
sense por de caure.
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