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Després de les reformes del Pavelló, hem intentat can-
viar algunes coses. En primer lloc es varen canviar les 
cortines, pagades per l’Ajuntament i confeccionades 
per la Junta. Molt més tard vam comprar una màquina 
de cafè (de 4.600 €) per a poder retirar la que teníem, 
ja que no guanyàvem per a reparacions. Aquests diners 
van sortir dels estalvis del Casal. Així mateix ens vam 
comprar un arbre de Nadal gros i tota la decoració 
d’aquestes diades nadalenques.

El material d’anys anteriors va quedar a la Sala Poli-
valent de l’Ajuntament en el període d’obres. També, 
amb els estalvis, hem pogut comprar una nova nevera-
ampoller d’acer, per la qual hem pagat uns 1.200 €.

Ja vam comentar en un altre número que el grup 
Independents per Verges va fer totes les gestions 
possibles per a aconseguir que l’entitat “la Caixa” 
ens regalés tres ordinadors i una màquina impresso-
ra, molt útils per al Casal. Així mateix volem agrair el 
regal de Caixa de Girona, gràcies a la qual tenim 125 
cadires per a comoditat de tots i les taules per als 
equips informàtics. També ens han col·locat una placa 
a l’entrada del local.

Tot això requereix una inauguració, que tenim pen-
dent.

Com podeu llegir, hem tingut un any de canvis, no-
vetats i millores; en fi, una mica mogut.

Cal recordar que el Casal és obert a tothom qui hagi 
complert cinquanta anys i vulgui fer-se’n soci. Hi fem 
activitats com ioga, tres dies a la setmana; xerrades, 
viatges o excursions d’un sol dia, ball, bingo, berenars, 
dinars o sopars..., o sigui, varietat!

El Casal de Jubilats i Pensionistes
 de Verges arriba al 9è aniversari

Casal de jubilats

Estem engrescats i tenim ganes de passar el millor 
possible el nostre temps, el temps de què disposi ca-
dascú, i sempre amb la intenció de no molestar ningú. 
Aprofito aquesta oportunitat per a demanar perdó si 
hi ha alguna persona molesta o si alguna vegada, per 
a poder passar una bona estona o una tarda o un dia 
agradable amb els socis i veïns de Verges, hi ha hagut 
alguna cara llarga.

I, amb ganes que la gent, veïna del poble o no, 
vulgui venir per a poder gaudir plegats de tot plegat i 
no hi falti cap vergelità, us oferim la nostra senzillesa, 
amabilitat, confiança i amistat, i esperem complir i 
celebrar molts anys més.

Gràcies i per molts anys!
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