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Entitats

LA SOPA

La Sopa ja bull?

Un dels secrets –confessable– de la Sopa de Verges és el 
temps que la fem bullir. L’equip de la gent que fem la Sopa 
ens organitzem de manera que el foc ja cremi pocs minuts 
després de les set del matí del Dimarts de Carnaval. Ens 
organitzem repartint les tasques per guanyar hores de foc.

Per a fer-ho possible, ens cal «fer bullir la Sopa» tot l’any.
Fer la llenya és una de les tasques que formen part 

d’aquests fer bullir la Sopa. Per això iniciarem en breu els 
tràmits per a presentar un projecte de recuperació del vell 
camí ral de Girona que ens permetria aconseguir llenya de 
qualitat i alhora enriquir el patrimoni del municipi.

També ens ajuda a fer bullir la Sopa que els treballs de 
recerca d’estudiants vergelitans parlin de la nostra festa i 
esdevinguin eines útils de cara a refermar els treballs per a 
ser reconeguts com a festa tradicional catalana. Fem bu-
llir la Sopa tot l’any cuinant l’arròs del Dilluns de Pasqua, 
aquest any, amb canvi de lloc per mal temps i tot. Fem 
bullir la Sopa tot l’any decidint el model de plat que volem 
fer per poder vendre. Fem bullir la Sopa tot l’any procurant 
–no sense dificultats– fer quadrar els pressupostos i ajus-
tar-los. Ens agrada fer bullir la Sopa tot l’any col·laborant 
amb aquesta revista. Com també vàrem fer bullir la Sopa a 
TV3, mentre darrere nostre fèiem bullir els vint-i-dos perols 
que la contenien. Ens hauria agradat fer bullir la Sopa amb 
la gent del programa Divendres, també de TV3. Farem bullir 
la Sopa tot enllestint el condicionament del local cedit per 
l’Ajuntament a Can Punton.

En definitiva, procurarem que la Sopa bulli per molts 
anys. Per això comptem amb tots i cadascun de vosaltres.

Bona Sopa!
KIM CAMA I GIL

comissió de la sopa de verges


