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ASSEMBLEA VERGELITANA PER LA 
INDEPENDÈNCIA

Aquest mes de setembre es 
varen fer diferents actes a 
Verges. Concretament van 
començar el passat diven-
dres 31 d’agost al vespre, 
en penjar estelades a tots 
els fanals de les quatre car-
reteres i animar tothom que 
en posés una al balcó.

L’endemà hi havia pre-
vist un acte conjunt amb 
diverses poblacions del 
Baix Ter, amb el nom «Es-
telem el Montgrí», però per 
problemes meteorològics 
no es va poder fer i es va 
traslladar tot al nostre po-
ble. Com deveu recordar, 
una caravana de cotxes va 
passar pels nostres carrers i 
llavors totes les activitats es 
varen celebrar a Plaça: s’hi 
van penjar dues estelades 
gegants, s’hi varen fer uns 

parlaments i finalment es va acabar amb una sardana que 
va ocupar tota la plaça. 

Amb les ganes que teníem tots de fer aquest acte al 
Montgrí, el vam tornar a organitzar per al 12 d’octubre. Tot 
i que la pluja ens va acompanyar una bona estona, vam 
poder posar una estelada a cada paret del castell; els par-
laments es van fer a la sala de dalt de Santa Caterina, però 
finalment el temps es va posar a favor nostre i el dinar de 
germanor previst, tot i tenir-lo preparat en aixopluc, hi va 
haver gent que el va poder fer a fora. 

El mateix dia es va aprofitar l’oportunitat per a fer la pre-
sentació oficial de la nova territorial de Verges de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC ), que ja s’havia fet prèvia-
ment a la Sala de Plens de l’Ajuntament l’1 de setembre. 
També es va visualitzar el documental L’autodeterminació 
depèn de nosaltres i el vídeo promocional de la manifes-
tació de l’11 de setembre Marxem sobre Barcelona: Ca-
talunya, nou estat d’Europa. Recordeu que aquest vídeo 
s’havia enregistrat a Verges unes setmanes abans, amb 
la presència de diverses personalitats de diferents àmbits: 
cultura, política, esport... 

El dia 8 de setembre al migdia es va hissar l’estelada a 
Can Punton. Va ser un acte molt emotiu, ja que mentre 
pujava l’estelada la gent cantava  El cant de la senyera i Els 
segadors,  acompanyats per una tenora. Al final de l’acte 
hi va haver vermut popular i es van ballar unes sardanes 
improvisadament.

El dia 10 a la tarda, com cada any, –i ja en seran tres–, 

Un setembre per a fer història

Entitats

vam preparar l’estelada d’espelmes a la plaça Major. Des-
prés de les havaneres, es va fer l’encesa de l’estelada. Vol-
dríem donar les gràcies a tothom qui hi va participar, en 
especial als companys de l’ANC de Vic, que varen venir 
per veure com ho fèiem, ja que ells n’havien de fer una de 
grans dimensions. A Verges vam utilitzar cap a 3.000 es-
pelmes, i a Vic en van fer servir unes 8.000, Déu n’hi do!, 
però de veritat que n’estem molt contents: hem creat esco-
la. Els nostres companys de l’ANC de Vic ens van convidar 
a assistir a l’encesa de la seva estelada, i també vàrem fer 
un relleu de l’estelada amb espelmes; perquè, com que hi 
ha hagut diferents pobles que han volgut fer una estelada 
amb espelmes, vam pensar de posar una espelma dintre 
d’una mena de llàntia i que fes el relleu per a donar-la a 
cada poble que fes una estelada amb espelmes. De mo-
ment s’ha començat a Verges, s’ha passat a Vic i ells ho 
passaran a Granollers, i aquests a Reus, i així fins a poder 
fer una estelada d’espelmes que sigui més sonada i en un 
lloc emblemàtic de Catalunya.

Per acabar, el dia 11 havent dinat, tots cap a Barcelona, 
a la manifestació! Torroella de Montgrí, l’Escala, Bellcaire i 
Verges vam organitzar autocars per poder-nos-hi traslladar. 
Va ser una manifestació pacífica i festiva, amb una capça-
lera que deia «Catalunya, nou estat d’Europa». Barcelona 
va quedar col·lapsada,  hi havia gent per tots els carrers del 
centre; només us hem de dir que per a fer uns cinquanta 
metres del recorregut vam trigar unes tres hores. Va ser 
una manifestació molt emotiva: se sentien els cants d’in-
dependència, et giraves i veies una colla castellera fent un 
castell, gegants, capgrossos... A les deu de la nit anàvem a 
buscar l’autocar per tornar a Verges, tothom estava cansat 
però molt il·lusionat i content per la quantitat de gent unida 
per un sol fi, i ja sabeu les conseqüències que ha portat a 
la política del nostre país, Catalunya.
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