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E n t i t a t s

Assemblea Vergelitana per la Independència

Assemblea general de l’AVI

L’Assemblea Vergelitana per la Independència (AVI) 
neix oficialment a l’assemblea del dia 5 de novembre 
del 2009 amb la iniciativa de preparar una consulta 
popular per la independència.

L’AVI tenia com a objectiu fer la consulta, fomentar 
el debat i la participació, però sense decantar-se per 
cap opció determinada, actuant sempre des d’un 
punt de vista neutral perquè així ningú no pogués 
qüestionar-ne el procediment. Malgrat això, el sol 
fet de plantejar una pregunta com aquella obligava 
tothom del poble a posicionar-se, a parlar-ne sense 
por.

La consulta va ser una proposta prou engrescadora 
per agrupar un col·lectiu de gent diversa al voltant 
de la mateixa idea, tothom amb il·lusió i bona fe.

Vàrem trobar la fórmula per a aconseguir que 
persones que habitualment no es mobilitzaven ho 
fessin, que sortissin de casa, que s’aixequessin del 
sofà i trobessin més atractiu fer hores de reunions 
interminables que no pas quedar-se a mirar la 
televisió, escoltar música o llegir.

Aquesta mobilització, una vegada l’has engegada, 
és complicada d’aturar, perquè la gent veu que 
els canvis són possibles; veu que, treballant 
conjuntament, es poden aconseguir des de coses 
molt simples fins a coses de molt més abast. I en 
veure tot això no és estrany que la nostra consulta 
fos un gran èxit, sobretot considerant que, després 
de la d’Arenys de Munt, fou de les primeres.

L’AVI celebrà la segona assemblea el dia 23 de 
febrer d’enguany, amb una participació discreta però 
amb moltes ganes de fer coses per Verges, com per 
exemple la venda de roses i llibres que es portà a 

terme el dia de Sant Jordi. La jornada va tenir molt 
ressò tot i coincidir amb la Setmana Santa.
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