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A c t i v i t a t s

Concurs de Pessebres 
L’Associació de Pares d’Alumnes del CEIP Francesc 
Cambó va organitzar la VI edició del Concurs de Pes-
sebres.

Enguany hi han participat quaranta-vuit pessebres de 
Verges i els pobles vinculats a la seva escola. El dia 21 
de desembre el jurat visità les obres que concursaven 
i les va puntuar tenint en compte els criteris següents: 
originalitat, dificultat, efectes especials, preservació 
del medi i qualitats artesanes.

Els premis es van atorgar d’acord amb les quatre 
categories que s’havien establert: familiar tradicional, 
familiar lliure, infantil tradicional i infantil lliure.

Les fotografies dels diversos treballs van ser exposats 
a l’escola i a l’Ajuntament. Novament en Francesc 
Gallart ens va sorprendre amb una de les seves es-
pectaculars i artístiques creacions.

JOSEP JACOMET

Que els Tres Reis de l’Orient són mags és ben sabut de tot-
hom, grans i petits. El que potser no sabíem és que, a més 
de mags, amb els anys s’han tornat també una miqueta 
temeraris. Enguany els Reis van comparèixer a la seva 
cita anual amb els nens i nenes de Verges d’una manera 
veritablement sorprenent: van venir en globus! Després 
d’un aterratge sense problemes al camp de futbol, ses 
majestats van iniciar el recorregut per diversos carrers 
de la vila, seguits per tota la mainada, que els acompa-
nyaren amb fanals i cançons. Encara que molta gent co-
mentava el contrari, l’endemà tots vam poder comprovar 
amb joia que el globus té tanta capacitat de càrrega de 
joguines, o més, que no pas els típics camells.

SALVADOR VEGA

Cavalcada de Reis

Exposició de pintura
Del 20 al 27 de juny va tenir lloc a la Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament la mostra de pintures a l’oli dels alumnes de 
l’Escola Llar. L’exposició és la culminació del curs 2003-
2004 de pintura, organitzat per l’Ajuntament de la vila. 

Les nou alumnes d’enguany han exposat el fruit de 
tot un curs d’aprenentatge a càrrec de la professora 
Ascensió Cascante. El curs de pintura ja ha arribat a la 
dotzena edició, la qual cosa demostra una consolidació 
de l’art pictòric al poble. Esperem que en properes edi-
cions aquest interès artístic continuï creixent, per anar 
desvetllant la vitalitat artística i cultural dels vergelitans.

ALBERT BOÏGUES
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L’exposició de pintures el dia de la inauguració

Fragment d’un dels pessebres


