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Entitats

ASSOCIACIÓ LA PROCESSÓ DE VERGES

La Processó des del 
Punt d’Informació

La Processó d’aquest 2013 podríem descriure-la novament 
com un èxit. Si ens remetem a les estadístiques que con-
tínuament ens fa arribar el Centre de Visitants Verges 50, 
a la Processó del 28 d’abril passat hi van assistir milers de 
persones. A part dels vergelitans, van omplir la nostra vila 
molts catalans procedents d’arreu del país, un important 
nombre de ciutadans de diferents indrets: Estat espanyol, 
França, Anglaterra, Alemanya, les dues Amèriques, etc. 

El que la gent sol·licitava en primer lloc era informació 
sobre la Dansa de la Mort, en segon lloc sobre la Crucifixió 
i en tercer lloc del recorregut i el temps de durada de la 
Processó i de la representació del Misteri de la Passió a la 
plaça Major, i, com no podia ser d’una altra manera, molts 
també estaven encuriosits pel màgic carrer dels Cargols. 
L’atapeïment del Centre de Visitants ràpidament es va tras-
lladar als carrers del poble, en un dia en què el temps no 
ens va voler acompanyar fins a l’últim moment; les mana-
ges passades per aigua auguraven una nit de nervis i pa-
timent; però, finalment i un any més, la pluja va minvar i els 
carrers van lluir com mai al pas de la Processó.

Realment l’interès per la Processó, i en concret per la 
Dansa de la Mort, és un fet constatable, i les xifres de visi-
tants parlen per si soles. També és curiosa la visita de dues 
noies de Nova York que venien expressament a Verges per 
veure la Dansa de la Mort, després que el ressò d’aquesta 
hagués arribat als carrers novaiorquesos. 

Cal destacar la feina feta des del Centre de Visitants, amb 
una excel·lent tasca de difusió de la nostra vila i del nostre 
patrimoni. Aquest 2013 el nom de Verges, de la Processó 
i de la Dansa de la Mort ha traspassat fronteres, gràcies a 
fires i congressos com FITUR, que se celebra cada primers 
d’any a Madrid, el Salon des Vacances 2013 de Brussel·les 
o el Saló Internacional del Turisme a Catalunya (SITC) a 
Barcelona. També la presència en diferents publicacions, 
com per exemple la que apareix en Thats Life Magazine 

(núm. 13), que fa esment de la Processó i de la Dansa de la 
Mort en un article sobre els esdeveniments d’interès cultural 
a la Costa Brava i al Pirineu gironí, o a través dels diferents 
mitjans de comunicació, des de les notícies en totes les 
cadenes de televisió i premsa escrita, fins a l’especial sobre 
Verges i la Processó que va emetre el programa Divendres 
de TV3, etc.

Volem aprofitar l’oportunitat per a agrair a tots aquells 
que, dia a dia, ens seguiu per Facebook, amb 731 amics, 
on allò més vist són les fotografies. Cal destacar que hi ha 
molta gent que ens en fa arribar a través de Facebook i cal 
esmentar també els qui segueixen el de l’Ajuntament, en 
què la publicació sobre la Processó de Verges i la Dansa 
de la Mort encapçala el rànquing de visites, amb un total 
de 6.295, seguit de la Processó dels Petits, amb 1.289 
visites. 

L’Associació de la Processó i l’Ajuntament treballen con-
juntament durant l’any, a través del Centre de Visitants Ver-
ges 50 –funció per a la qual va ser creat– per difondre la 
nostra festa a través de la informació, d’ensenyar i amb la 
venda de marxandatge, al qual aquest any s’han incorporat 
objectes nous als ja existents, com ara un joc de tres tas-
ses, mitjons i el nou disseny 2013 d’un imant i un clauer; 
objectes que s’han ofert al visitant des del Centre i des dels 
diferents establiments de la vila i que han estat molt ben 
acceptats pel públic.

La feina de difusió de la Processó és de tot l’any, i ara 
això és una realitat gràcies al Centre de Visitants, però quan 
arriba la Setmana Santa s’intensifica l’activitat de l’Àrea d’In-
formació amb nou material, comunicats de premsa, con-
tactes amb totes les oficines de Turisme de la demarca-
ció... Tanmateix, això no seria possible sense el voluntariat, 
sense la col·laboració d’un munt de gent que s’ofereix a 
explicar la Processó i les curiositats als visitants, i a ex-
plicar-ho el mateix Dijous Sant, dedicant-hi tot el temps 
necessari, tant a la caseta d’Informació com al Centre de 
Visitants.
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