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E n t i t a t s

Associació de Dones Vergelitanes

En la revista passada vam tenir el gran plaer de pre-
sentar-nos a tots els vergelitans. Com ja vam dir, i no 
ens en cansem, som un grup de dones amb moltes 
ganes de treballar pel nostre poble i sobretot per les 
nostres dones. Ho fem amb molta il·lusió, encara 
que potser ens falta una mica de temps per a poder 
dur a terme tots els nostres objectius.

El mes de febrer vam iniciar els actes amb una xer-
rada sobre nutrició a càrrec l’Anna Comas, nutricio-
nista i professora d’educació física. No hi va assistir 
gaire públic, però aquest fet va ser positiu, perquè la 
xerrada es desenvolupà en un clima molt més proper 
i facilità que hi hagués molta participació dels assis-
tents. Va ser molt interessant i enriquidora, i aclarí 
molts dubtes referents a la nutrició.

El segon acte que vam organitzar va ser el sopar 
del Dia de la Dona Treballadora. A Verges, des de feia 
uns anys hi havia un grup de dones que organitzaven 
un sopar per commemorar aquesta data; feien una 
feina fantàstica, i totes nosaltres les volem felicitar 
per tots aquests anys. Enguany vam ser nosaltres 
les encarregades de l’organització. Va ser tot molt 
precipitat, però finalment el sopar va ser un èxit i ens 
ho vam passar molt bé. Esperem que el proper any 
tot vagi molt més bé.

Actualment estem preparant més xerrades amb 
temes molt interessants i també algun curset. Tota 
la informació sobre les nostres activitats la trobareu 
a www.vergelitanes.org i al facebook.

Finalment voldríem animar totes les vergelitanes a 
aportar idees a la nostra associació –estem obertes 
a les vostres propostes–, i sobretot, a fer-vos-en sò-
cies si encara no en sou.

DONES VERGELITANES

El sopar de dones d’enguany, organitzat ja per l’Associació




