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ACTIVITATS DE TARDOR

Assemblea Vergelitana per la Independència

Aquest any és la segona vegada que es fa l’estelada 
a la plaça Major, de manera que es consolida com un 
acte més de la celebració de la Diada de l’Onze de 
Setembre. Enguany es varen utilitzar més de 2.000 
espelmes, que, per tal de protegir-les de les possibles 
inclemències del temps, vàrem col·locar dins uns gots 
de plàstic, amb sorra a la base per a estabilitzar-les. El 
resultat l’heu pogut veure tots a la portada d’aquesta 
revista.

I prepareu-vos per al proper any, que des de l’AVI la 
farem grossa i sonada!

Sapigueu que aquesta iniciativa de fer l’estelada 
amb espelmes ha tingut tant de ressò, sigui per les 
xarxes socials o bé pel boca-orella, que altres entitats 
d’arreu de Catalunya ens han demanat permís per a 
continuar aquesta iniciativa. Com veieu, també hem 
creat escola. 

Pel que fa a la primera Castanyada —i no us pen-
seu que serà la darrera—, que es va celebrar el dia 1 
de novembre d’enguany i que gràcies a tots vosaltres 
també va ser un èxit, la nostra voluntat no és altra que 
reivindicar les nostres tradicions populars catalanes i 
combatre d’aquesta manera les que ens vénen impo-
sades per la societat consumista. És important que 
transmetem als nostres infants aquestes tradicions 
perquè ells les mantinguin vives.

No podien faltar els panellets en aquesta celebració. 
Gràcies a tota la gent que va participar en I Concurs 
del Panellets de Verges, i esperem que el proper any 
us animeu a participar-hi més gent.

L’Assemblea Vergelitana per la Independència (AVI) 
vol agrair la col·laboració desinteressada de tothom 
que va ajudar a posar les espelmes a la tarda, dels qui 
van fer possible l’encesa de l’estelada a la nit i dels 
qui van ajudar a tallar castanyes per a la Castanyada. 
També vol donar les gràcies a en Tomàs per deixar-nos 

l’aparell per a torrar les castanyes i a en Tomàs Mora-
les per la seva inesgotable trempera amb l’acordió.

I prepareu-vos, que des de l’AVI continuarem tre-
ballant per la defensa de la nostra terra, de la nostra 
llengua, de les nostres tradicions... En tindreu noticies 
d’aquí a poques setmanes.

Si voleu participar amb nosaltres, apunteu-vos a 
http://bloc.avi.cat/, us esperem!

AVI

La I Castanyada Popular va convocar molts vergelitans a Plaça




