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Entitats

ASSOCIACIÓ DE DONES VERGELITANES

Inauguració de la 
Plaça Maria Perpinyà

Fa uns mesos, coincidint amb 
la celebració del 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, es va inaugurar 
la plaça de Maria Perpinyà a 
Verges. L’Associació de Dones 
Vergelitanes va col·laborar en 
l’organització de l’homenatge 
que es va fer a la poetessa. 
L’organització d’aquest acte 
ens va servir per a aprofundir 
en el coneixement de Maria 
Perpinyà: vam descobrir as-
pectes de la seva persona que 
moltes de nosaltres desco-
neixíem totalment, ja que va 
ser, a més d’una gran poetessa, una articulista valenta i 
avançada al seu temps, pionera en molts aspectes i no 
es va atemorir a l’hora d’expressar les seves idees repub-
licanes i feministes. Malauradament, la guerra va trencar 
el seus somnis, i, acabada aquesta, només la poesia li va 
permetre volar lliurement.

El seu testimoni ha arribat al cor de moltes de nosal-
tres, i com a vergelitanes sentim que hem de prendre el 
seu relleu, continuar la tasca que ella va començar i no va 
poder acabar. Salvant moltes distàncies, ja que la societat 
ha canviat molt en els darrers vuitanta anys, volem oferir 
a totes les dones un espai de llibertat on cadascuna se 
senti còmoda, on debatre, parlar, riure, escoltar...; volem 
que l’Associació sigui això, un grup de dones que caminen 
juntes, totes a l’una, per aconseguir uns instants de felicitat.

En el context de crisi actual, creiem que és necessari 
oferir activitats que ens permetin deixar volar la ment i no 
pensar durant una estona en els problemes i maldecaps 
de cadascuna de nosaltres, i per això organitzem xerrades, 
cursos i exposicions de temàtiques més lúdiques que crei-
em que agradaran a la majoria de dones, però no volem 
deixar de banda altres temes més profunds, com poden 

ser la violència masclista o les discriminacions de gènere 
que encara avui pateixen moltes dones del nostre entorn.

L’estructura patriarcal de la nostra societat ens fa caure 
en molts paranys que a vegades ni arribem a veure, perquè 
formen part de la nostra quotidianitat, i com a associació de 
dones que som, volem fer pedagogia. Val a dir que tenim 
la sort de viure en un poble on hi ha dones amb una gran 
quota de poder, però encara hi ha molt camí per fer en 
molts àmbits; un camí que esperem fer a bon ritme.

En tot just un any de vida, la nostra associació és una de 
les més actives del poble, i la nostra intenció és continuar 
avançant amb pas ferm; d’idees no ens en falten, cada dia 
hi ha més dones que s’hi impliquen, i nosaltres, les dones 
de la junta, ens sentim privilegiades de poder estar al cap-
davant d’un projecte tan emocionant i engrescador com 
aquest. 

Com va dir Anna Frank, «que bonic és pensar que no 
ens cal esperar, que podem començar ara mateix a canviar 
lentament el món». És un bon moment per a començar... 
T’hi apuntes?
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