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Entitats

GRUP DE LECTURA

Bona lectura, companys! Llegir és un dels grans plaers de 
la vida.

Ara que els camps tornen a verdejar i nosaltres, aquí, 
podem gaudir-ne de veritat, us convido a participar en el 
nostre Grup de Lectura. Crec que les lectures han estat 
adequades i convidadores, però encara trobo que hi ha 
poc interès per part del col·lectiu masculí de la vila, malgrat 
tractar autors tan llaminers com Paul Auster, Josep Pla o 
Joan Sales, a més de l’anònim autor de Curial e Güelfa. 
Malgrat tot això i la bona acollida d’un bon grup de lectores 
i algun xicot ben trempat, el col·lectiu masculí deu continuar 

pensant que la lectura, almenys el fet de compartir-la, no 
li escau.

Us convido a fer el recorregut que ens duu l’últim dijous 
de cada mes a la Casa de Cultura, encara hi sou a temps; 
si no, com a molt tard, la pròxima temporada: us hi diver-
tireu.

Una bona amiga meva, pedagoga italiana, i de les bones, 
diu que és tot un privilegi tenir un grup de lectura en un país 
petit com el nostre. No deixem que decaigui! 

ANDREU PÉREZ

Per als homes vergelitans

CASAL DE JUBILATS

El Casal va tirant endavant, acomplint tot allò que tenia pre-
vist. La Junta Directiva ha anat organitzant per als socis les 
festes tradicionals de Cap d’Any, Dijous Gras i Sant Jordi, 
prou conegudes per tothom. L’objectiu s’ha acomplert to-
talment, ja que la diversió i el bon humor han estat la tònica 
constant. 

Referent al material del Casal, hem començat la renova-
ció de les taules i cadires. Aquest canvi beneficia tothom: 
els socis, en primer lloc, però també la població en general, 
que les pot usar en els actes que organitza l’Ajuntament, 
amb qui tenim unes relacions cordials i avinents.

JUNTA DIRECTIVA

Cap nova, bones noves


