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Activitats

La Diada va començar amb l’acte institucional davant 
l’Ajuntament, amb molt poca assistència de públic, 
probablement perquè la gent es començava a prepa-
rar per a passar la jornada al tram de la Via catalana.

L’ANC/AVI, conjuntament amb Rius de llibertat, van 
organitzar la inscripció a la Via. Hi havia quatre trams 
reservats per a tots els pobles que formen part de Rius 
de llibertat. En total eren unes 2.000 persones, de les 
quals 400, més o menys, eren de Verges.

Es van escollir els trams de Medinyà per proximitat a 
tots aquests pobles i per la facilitat d’accés, pàrquing 
i zona de pícnic. Al llarg del dia es van organitzar 
diferents actes, entre els quals cal destacar l’estelada 
de globus, ideada pel vergelità Lluís Poch.

A les cinc de la tarda tothom ja estava al seu lloc 
i a les 17:14 va iniciar-se la cadena i el cant d’Els 
segadors; seguidament el fotògraf del tram va fer les 
fotografies per a la gigafoto (que esperem que estigui 
disponible en breu).

A partir de les sis, tothom va començar a marxar cap 
a casa, després de gaudir d’una fantàstica jornada 
festivo-reivindicativa.

M. A.

Via catalana: Verges hi va ser 

El 29 de juny es va celebrar al Camp Nou, a Barcelo-
na, el Concert per la llibertat, un gran esdeveniment de 
masses coordinat per Òmnium Cultural i concebut per 
a reforçar el procés que ha de portar el poble català a 
l’exercici del dret a decidir. 

La primera part del concert va oferir parlaments, lec-
tures de poemes i actuacions lliures d’un gran ventall 
d’artistes de diferents àmbits i cultures. La segona part 
va estar íntegrament dedicada a l’obra de Lluís Llach i 
interpretada per una munió d’artistes motivats. De fet, 
van ser tants els artistes que es van oferir a partici-
par-hi, que l’organització es va veure desbordada, i 
encara que el concert va transcórrer pels camins de 
la festa i l’emoció, al final el recorregut resultà massa 
llarg. 

Com no podia ser d’altra manera, molts vergelitans 
es van apuntar a la festa i es van traslladar amb di-
ferents mitjans a Barcelona. L’AVI, amb una perfecta 
organització, va facilitar el viatge contractant dos auto-
cars que es varen omplir sense problemes.

Q. F.

El Concert per la llibertat

Com ja és habitual, l’Assemblea Vergelitana per la In-

dependència organitza el primer dia de novembre la 

tradicional Castanyada a la plaça Major de la nostra 

vila i un concurs de panellets. Els participants d’aquest 

concurs havien de fer uns panellets que tinguessin al-

guna relació amb Verges. Enguany hi ha hagut un sol 

guanyador (una parella forastera) a causa de l’escassa 

participació.

El preu de la bossa de castanyes era de tres euros, 

i encara que hi va assistir més poca gent que l’any 

passat, es van vendre totes. 

També a la escola, els alumnes, disfressats de casta-

nyers i castanyeres, varen celebrar la tradició, conjun-

tament amb els professors, i s’ho varen passar d’allò 

més bé amb les danses que van ballar.

J. C.

La Castanyada 2013
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El dia 8 de setembre es va celebrar la primera mar-
xa popular en bicicleta de muntanya, organitzada per 
l’acabat de crear Club Ciclista Verges. Hi varen parti-
cipar uns dos-cents ciclistes amateurs de les comar-
ques gironines. La cursa constava de dues voltes: 
una de llarga, de 35 quilòmetres i una de curta, de 
20 quilòmetres. Tots els participants varen rebre un 
obsequi de l’organització, que també s’encarregà dels 
entrepans i les begudes. Els tres primers classificats 
de cada volta van ser els següents:

Volta llarga (35 km)
•	Albert Oller i Piferrer, Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
•	Miquel Prat, Bordils (Gironès)
•	Pere Batllori i Massanas, Medinyà (Gironès)

Volta curta (20 km)
•	Eduard Porta i Serrano, Monells (Baix Empordà)
•	Jordi Fabrella i Pagès, Mont-ras (Baix Empordà)
•	Carles Mesas i Arroyo, Cervià se Ter (Gironès)

J. C.

I Marxa BTT de Verges Baixada pel Ter en caiac

El passat dia 4 d’agost es va fer la tradicional Baixada 

pel Ter entre Colomers i Verges, organitzada per la 

Colla de Xefles, que també es va encarregar de fer el 

dinar al parc del Riu i amb el suport incondicional de 

l’Ajuntament de la nostra vila. Hi varen participar unes 

cent persones, segons ens explicà l’organització, i 

enguany, com a convidats, hi varen ser presents Gent 

del Ter, de Torroella de Montgrí, que varen presentar 

uns estudis que havien fet sobre la fauna autòctona 

del nostre riu. Després de les postres, com ja és habi-

tual, va ser el torn dels jocs i la guerra d’aigua per a fer 

més suportable la calor, a càrrec de Salvador Vega, 

que va remullar tots els participants amb la mànega i 

va fer que la gent s’ho passés d’allò més bé.

J. C.

El cap de setmana del 12 al 14 de juliol passat, un 

bon nombre de pobles i poblets, entre el Ter i el Fluvià, 

varen organitzar un seguit d’actes d’afirmació nacional 

que servirien de preàmbul a la gran Cadena humana 

de la Diada Nacional de Catalunya.

Les conferències i els discursos polítics varen 

compartir escenari amb sopars, cançons, balls 

tradicionals, excursions i tota mena d’actes 

reivindicatius i festius.

Va destacar la programació vergelitana per dos 

motius excepcionals: la Dansa de la Mort va ballar 

en ple estiu i, durant el gran sopar del dissabte, es 

va encendre una estelada gegant feta de cargols, 

a manera dels que il·luminen el carrer dels Cargols 

durant la nit del Dijous Sant.

J. R.

Rius de llibertat
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Divendres a la tarda ja es començaven a respirar aires 
de festa major. Els sis carrers participants feien els úl-
tims retocs a l’engalanament de carrers. En arribar el 
vespre, sopar popular a la plaça Major, seguit de ball 
amb el conjunt Què Tal.

Dissabte al matí, espectacle infantil i festa de 
l’escuma i, a la tarda, audició de sardanes a Plaça. 
Durant tot el dia la gent voltava pels carrers engalanats. 
Com a preàmbul de la Nit jove, va haver-hi el cerca-
mussols, espectacle piromusical amb Els Ducs del 
Foc i els Grallers del Montgrí de Torroella de Montgrí. 
Seguidament va començar el concert dels grups The 
Covers Band i Strombers.

Diumenge al matí, missa solemne, amb 
l’acompanyament de la Coral Vergelitana i petit concert 
al final de la missa. Per a finalitzar la festa, concert i ball 
amb l’Orquestra Blanes. A la mitja part es va donar a 
conèixer el guanyador del concurs d’engalanament de 
carrers per votació popular. El d’aquest any va ser el 
carrer de la Davallada.

D. P.

Festa major  
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El dia 13 de juliol es va fer al Pavellò Municipal Pepita 
Palomeras el I Torneig de Futbol Sala Escolar, organit-
zat per un grup de joves de la nostra vila: Pau Brusi, 
Marc Felip, Genís Muntaner, Dani Jawo i els germans 
Martí i Joan Casabò. Hi varen participar cinc equips: 
tres de masculins, un de mixt i un de femení. L’edat 
dels participants havia de ser entre vuit i catorze anys, 
i el preu de la inscripciò era de 3,50 € per participant. 
El públic assistent a l’acte s’ho va passar molt bé de 
veure aquest espectacle futbolístic. Els àrbitres eren 
Rafel Brusi i Lluís Felip. Els dos primers classificats va-
ren ser els equips Els Guais i Billabong. Tots els equips 
participants varen rebre un diploma.

J. C.

I Torneig de Futbol Sala Escolar

Des de primers de juliol fins a la Diada de l’Onze de 
Setembre, els Vespres sota el campanar conviden a 
prendre la fresca, com a mínim un dia a la setmana, 
amb l’al·licient d’una programació molt diversa i de 
gran qualitat. 
Zetzània, un gran descobriment. Un excel·lent concert 
de gospel i jazz. A la Joana Serrat li va tocar el dia do-
lent. Després d’una pedregada mai no vista al poble, 
poca gent va tenir ànim de sortir al carrer per assaborir 
les cançons d’una cantautora que trepitja últimament 
els millors escenaris del país. Cristina Ferrer va dirigir, 
com de costum, el magnífic concert dels joves mú-
sics vergelitans, que amb els anys ha consolidat el seu 
espai dins la programació. El grup Pengim-Penjam hi 
va representar el 28 de juliol el seu darrer èxit: No et 
vesteixis per sopar, que ha anat girant també per di-
versos escenaris gironins. Un esment especial mereix 
el concert d’Anna Ferrer i Rosa Mateu; una vetllada 
lírica de primera qualitat en el millor marc possible: una 
església plena a vessar i amb ganes de veure com la 
noia de can Gil tocava per primera vegada, de mane-
ra professional, al seu poble. Un espectacle-taller de 
bombolles de sabó per als nens, un tast de gintònics 
per als grans i també el conegut Cinema a la fresca 
ens portaven al gran esdeveniment de mitjan agost: 
Glosadors sota el campanar, el primer combat de cant 
improvisat de Verges; més de sis hores de cançó, ball 
i sopar que van desbordar totes les previsions més 
optimistes. I, per acabar, la cantada d’havaneres de la 
vigília de la Diada, que, malgrat el temps, es va poder 
fer sense que l’afluència de públic se’n ressentís. En 
definitiva, una edició de gran qualitat amb una partici-
pació més que notable en la majoria dels actes pro-
gramats.

J. R. 

Vespres sota el campanar

El 16 de novembre, dins el programa Cultura viva 2013 
de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de 
Catalunya, el Centre de Documentació del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de Torroella de Montgrí, va 
organitzar el I Fòrum de Recerca, una activitat oberta 
a tothom i destinada a descobrir les recerques que es 
fan al Baix Ter. 
En aquesta primera edició del fòrum, es van presentar 
sis treballs vinculats al nostre territori, i un dels més 
interessants fou el de l’historiador vergelità Salvador 
Vega, amb el títol «La Dansa de la Mort de Verges des 
d’una perspectiva comparada», en què l’autor va de-
fensar amb sòlids arguments l’origen barroc de la Dan-
sa de la Mort de Verges, enfront de la idea clàssica del 
seu origen medieval.
  

Q. F.

Estudi sobre la Dansa de la Mort




