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Entitats

ASSEMBLEA VERGELITANA PER LA 
INDEPENDÈNCIA

Com cada any, el dia de Sant Jordi, patró de Catalunya, 
senyor de tots els amors possibles, ànim de valents i co-
vards, portador de roses i de llibres, l’AVI va decidir fer-lo 
present a la nostra vila. Verges es va aixecar aquest 23 
d’abril, dimarts i dia de mercat, amb la plaça Major ben pre-
parada per a donar alegria a  tan bona festa com aquesta, 
que en ésser quelcom ben arrelat en el nostre sentiment 
com a poble, hem estat capaços d’exportar defora. 

La plaça resultava bellíssima en aquesta confluència de 
mercat del dimarts, llibres en una bonica parada prepara-
da per l’Àngels i roses preparades per l’AVI. El sol i el bon 
temps van fer que fos un dia de patxoca col·lectiva i de 
donar una mica de color a la vida quotidiana.  

L’AVI engega totes les activitats sense cap mena de 

L’AVI: Sant Jordi 2013
Senyor Sant Jordi,

patró,
cavaller sense por,
guarda’ns sempre

del crim
de la guerra civil.

Allibera’ns dels nostres
pecats,

d’avarícia i enveja,
del drac

de la ira i de l’odi
entre germans,

de tot altre mal.
Ajuda’ns a merèixer

la pau
i salva la parla

de la gent
catalana.
Amén.

Salvador Espriu   

contribució econòmica, i per això són importants tant 
la venda de roses –gràcies per comprar-ne–, com les 
possibles col· laboracions; gràcies a aquest esforç  podem 
tenir un Sant Jordi, una estelada d’espelmes o les banderes 
a la carretera i la de Can Punton. 

Sant Jordi, enguany, ha tingut una motivació extra, l’Any 
Espriu, que vam celebrar amb una lectura, prolongada al 
llarg del dia, dels poemes espriuencs. Gràcies a tothom qui 
hi va participar; molts us hi vau apropar i vau fer que aquest 
acte fos de veritat de tots.

AVI


