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Entitats

CF VERGES

El mes de juny passat, el fins llavors president del CF Ver-

ges, Joan Brusi, anunciava la dimissió de la Junta Directiva 

que ell encapçalava. Aquest fet, juntament amb el descens 

del primer equip, augurava un futur negre al futbol vergelità. 

Després de l’assemblea de socis que es va convocar 

i de diverses trobades, un grup de persones vam decidir 

posar-nos al capdavant del futbol i continuar la bona feina 

feta durant tants anys. No podia ser que un club amb tanta 

història es rendís i abandonés el vaixell en un moment com 

l’actual.

Així, doncs, des del mes de juliol, el CF Verges té una 

nova junta directiva, encapçalada per Ernest Sabater, que 

n’és l’actual president.

Des d’aquí volem agrair l’esforç i la dedicació que ha dut 

a terme durant els darrers anys en Joan Brusi. Per tot el que 

has fet i patit, moltes gràcies, Joan!

Pel que fa a la situació del primer equip, amb una plantilla 

molt jove i la incorporació d’alguna cara nova, aquest ha 

iniciat la temporada amb un clar i únic objectiu: recuperar la 

categoria perduda seguint la mateixa filosofia dels darrers 

anys. Fins al moment d’escriure aquest article, el mes de 

novembre, es manté com a segon classificat de la quarta 

catalana.

Homenatge a l’equip de Vilartagues

El mes de setembre, coincidint amb la festa major del 

poble, la nova junta directiva va voler fer un homenatge 

a la plantilla del CF Verges de la temporada 1994-1995. 

Aquest equip, conegut com «l’equip de Vilartagues», va 

aconseguir de manera brillant l’ascens a la primera regional 

després d’imposar-se a la promoció davant de dos equips 

més poderosos i amb molt més pressupost: el Vilartagues 

i el Sant Jaume de Llierca. Aquest equip es caracteritza-

va per no perdre mai la il·lusió ni l’ambició i pel fet que, 

mitjançant l’esforç i el bon ambient, va aconseguir grans 

fites. Sens dubte, un exemple molt bo a seguir per part de 

l’actual plantilla. 

Nou web en funcionament i nova captació de socis 

El CF Verges ha decidit tornar a posar en funcionament 

un lloc web que feia temps que estava abandonat. A l’adre-

ça actual, http://futbolverges.blogspot.com.es/, podeu tro-

bar-hi tota la informació necessària del Verges i el seu equip 

de futbol. Al mateix temps s’ha obert un compte a Face-

book i a Twitter per a tenir actualitzat en tot moment tot allò 

que envolta el club vergelità. 

I, per a fer possible la continuïtat d’aquest club històric, 

la Junta Directiva ha volgut fer una campanya de captació 

de socis. Tenint en compte la situació econòmica actual i 

amb la intenció d’incorporar-hi gent de totes les edats, els 

preus per a fer-se soci o col·laborador del CF Verges són 

els següents: 

•	 Soci protector: 110 €
•	 Soci familiar: 80 €
•	 Soci jubilat: 50 €
•	 Soci col·laborador (fins a 30 anys): 30 €

IGNASI SABATER
JUNTA DIRECTIVA

Aires nous al CF Verges




