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Entitats

GRUP DE LECTURA

Fa un parell d’anys es va crear el Grup de Lectura. Buscant 
una mica de temps, l’últim dijous de mes, a partir de dos 
quarts de vuit, vam crear un espai obert a tothom que tin-
gués el plaer de llegir i les ganes de compartir-lo. Ja sabem 
que la lectura sempre es produeix en un espai privat i de 
solitud buscada, però després d’això arriba el moment de 
saber i reflexionar, de com hem viscut aquesta lectura. A 
més, aviat tindrem el gust de gaudir al poble d’una sala de 
lectura que ens donarà encara més una presència real de 
l’acte de llegir i de trobar altra gent que llegeix.

L’objectiu d’un grup consisteix a obrir un nou enfocament, 
una nova llum, sobre l’acte de llegir. La lectura compartida, 
en la qual apareixen i es confronten idees diverses sobre 
un mateix text, ens enriqueix mútuament, gràcies a les di-
ferents valoracions que cadascun dels participant aporta 
al grup.  

Sortir de l’espai íntim en el qual limitem la nostra lectura 
a una sola opinió, la nostra, ens permet contrastar amb 
la resta dels components del grup i, d’aquesta manera, 
guanyar i enriquir-nos en les nostres pròpies conclusions. 
Els grups guanyen sempre amb la diversitat d’idees que 
aporten les persones a la visió del món i de la lectura que 
aporta cadascú. El Grup de Lectura és cada cop més di-
vers i heterogeni. 

CASAL DE JUBILATS

Canvi de junta 
a la Llar

A la darrera assembla de la Llar dels jubilats de Verges, la 
Junta va manifestar el seu desig de deixar els càrrecs a dis-
posició de qui bonament s’hi volgués comprometre. Uns 
quants socis vam pensar que era important fer una nova 
junta, si volíem mantenir el ritme d’activitats que s’havien 
anat fent fins al moment. El casal portava molta empenta i 
no era qüestió de deixar perdre tanta feina feta.

D’entrada només érem dues persones, en Sebastià Be-
llapart i en Josep Vilanova, les que ens havíem compromès 
a continuar el servei de bar i jocs associats (bingo, cartes, 
dòmino...). Més endavant altres socis ens van voler acom-
panyar i es va poder formar un grup que podria oferir ja més 
activitats (balls, sortides...) als associats.

Actualment formen la Junta: Josep Vilanova, president; 
Joaquim Cebrià, tresorer; Roser Lorente, secretària; i Te-
resa Deulofeu, Joan Coll, Teresa Madrenas, Maria Pons i 
Rosa Saguer, com a vocals.

Aquest any hem començat amb una obra de Joan 
Perucho, un clàssic, Les històries naturals, i continuarem 
amb Joan Sales i Paul Auster, entre d’altres. Sempre 
procurem que les lectures no es tanquin en una direcció, 
sinó que hi vagin en més d’un sentit, des del que ens és 
clàssic i pensem que hauríem de llegir, fins a allò que és 
actual i que ens ha d’aportar quelcom d’innovador en la 
nostra recerca personal. 

Des d’aquesta voluntat, us convidem a tots a formar-ne 
part per a poder fer així el millor grup de lectura de les nos-
tres comarques: ho estem aconseguint.

ANDREU PÉREZ

Llegim, llegim tots plegats, 
que el món s’acaba!

De les activitats que hem emprès, voldríem destacar les 
festes de la Castanyada i la diada del Càncer, per ajudar 
Oncolliga; així com l’activitat del Taller de memòria, dirigida 
per Rosaura Molina; i continuarem amb altres projectes, 
com el sopar de Cap d’any, el Dijous gras i Sant Jordi.

Voldríem destacar la presència a la Junta de Joan Coll, 
membre també de la junta sortint, i sense l’ajuda del qual 
se’ns hagués fet molt difícil fer tirar endavant el casal. La 
seva experiència ha estat fonamental per entendre el funci-
onament del grup i per fer rutllar les activitats organitzades 
per la nova junta.

La nostra esperança és poder continuar amb les tasques 
que com a junta directiva tenim encomanades i amb el de-
sig de poder-ho fer en un clima de complicitat i harmonia; 
per això volem acabar l’escrit amb l’agraïment a tots els 
socis pel seu suport i pel seu alè. Podeu estar segurs que 
sense aquest escalf seria gairebé impossible tirar endavant 
el nostre compromís.

JOSEP VILANOVA 




