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Activitats

Quan estem a punt de tancar aquest número de País 
Petit, ens arriben notícies que en Quim Carreras, un 
expert navegant establert a Verges des de fa molts 
anys, està culminant amb el seu veler Bora Bora 
l’aventura marítima més extraordinària de les moltes 
que ja ha protagonitzat: la Volta al Món a Vela per Eta-
pes. En Quim, que ja ha travessat l’Atlàntic amb veler 
deu vegades, tres d’elles en solitari, arrodoneix amb 
aquesta fita el seu currículum mariner, i ho fa a cons-
ciencia, amb una expedició gens senzilla, oberta a les 
dificultats i a l’aventura. 

La idea d’aquesta expedició ha estat compartida 
amb el seu amic Àngel Aguirre, i l’excusa ha estat la 
celebració dels quinze i vint-i-cinc anys de les dues 
empreses de les quals són propietaris respectivament: 
la Nàutica Carreras i Globus Kon-Tiki. 

El viatge ha estat fraccionat en etapes, i en cada una 
han disposat de cinc o sis places per a qualsevol que 
s’hi volgués enrolar; d’aquesta manera podien cobrir 
millor les despeses de l’expedició, que –cal recordar-
ho– no tenia patrocinadors. De tant en tant deixaven 
el veler amarrat en algun port i tornaven a casa amb 
avió; així en Quim podia complir el tracte que té amb 
la dona. 

Amb la proa mirant sempre cap a ponent, el Bora 
Bora ha anat superant obstacles de tota mena: han 
trobat de tot, tempestes terribles, vies d’aigua a bord, 
topades amb balenes, taurons, pirates, etc. Una de 
les fites que s’havien proposat i que no van poder 
assolir fou enlairar un globus aerostàtic al bell mig del 
Pacífic. Un altre any serà... 

En el moment d’escriure aquestes ratlles, el Bora 
Bora es troba entre Sicília i Sardenya. Desitgem que, 
quan llegiu l’article, en Quim i companyia hagin arribat 
a l’Estartit sans i estalvis i amb ganes de preparar la 
propera aventura. 

Q. F.

La Volta al Món amb Veler

Aquest any, com comença a ser ja tradició, l’Associ-
ació de Dones Vergelitanes va organitzar el sopar del 
Dia de la Dona Treballadora el dissabte 9 de març. 
Enguany el sopar, a diferència dels últims anys, el vam 
celebrar en un restaurant i no pas al Pavelló, com era 
habitual. Hi va haver molta assistència i de totes les 
edats.

Durant el sopar, i per fer activitats diferents de les 
de l’any passat, vam preparar una gimcana on totes 
les dones, separades per grups, van haver de passar 
diferents proves, com el llançament de pinyol, veure 
quin grup feia la bufanda més llarga durant un període 
de temps concret, el joc de les pel·lícules amb mími-
ca, diferents preguntes sobre Verges... El grup gua-
nyador va tenir com a premi una medalla de galeta que 
tenia el logotip de l’Associació de Dones Vergelitanes. 
Com cada any, hi va haver algun regalet per a totes 
les assistents.

Per acabar la nit, vam poder fer quatre salts amb 
la música que ens van posar els nostres discjòqueis.

Esperem poder celebrar molts més sopars del Dia 
de la Dona Treballadora totes juntes. 

M. E. M.

Dia de la Dona Treballadora 
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El passat dia 11 d’abril es representava a l’escola l’obra 
de teatre Un Sant Jordi avançat, dirigida per l’Angelina i 
la Núria, a càrrec dels alumnes de cicle mitjà, que varen 
fer les delicies d’un públic entregat que omplí de gom a 
gom el menjador. Abans de començar l’actuació teatral, 
vàrem parlar amb un dels seus alumnes participants, en 
Bernat Castelló i Geli, el qual ens va explicar que havien 
preparat aquesta obra amb molta il·lusió per demostrar 
que eren uns artistes de primera i que l’havien assajat 
durant un mes, i també que l’argument és que el cavaller 
Sant Jordi té prevista l’arribada el dia 10 d’abril, però 
el rellotge li diu que no és aquest dia sinó el dia 23. 
Aquests alumnes varen ballar dues danses catalanes: 
El ball de sant Ferriol i El ball de la civada.

J. C.

Un Sant Jordi avançat

Activitats

El dia 26 de gener el Club Ciclista Montgrí va organitzar 
el Primer Gran Premi Vila de Verges de Ciclisme amb 
la participació de 197 ciclistes amateurs distribuïts en 
diferents categories. Hi varen col·laborar diferents cos-
sos de seguretat: Mossos d’Esquadra, voluntaris per 
a tasques de control i logística, DYA, amb socorristes, 
i el doctor Manel Vallmajor. Molt públic va assistir a 
aquest acte esportiu, malgrat la forta tramuntana que 
va bufar durant tota la cursa. Els ciclistes hi varen po-
sar tot el seu esforç i la seva valentia, cosa que es veu 
reflectida en els següents resultats:

General: 
1r  Mauricio Muller (Fortià - Lefa Team)
2n Oriol Escolano (Bicis Esteve)
3r  Adrià Moreno (Contrilpack)

Cadet: David Gijón; Júnior: 1r David 
Casanovas, 2n David Payet; Sub-23: Ismael 
López; Sènior: Dani Pérez; Màster 30: 
Antonio Miguel; Màster 40: Carlos Luis; 
Màster 50: Dominique Puig; Màster 60: 
Alain Gadenne; Cicloturista: Manuel Espejo; 
Femenina júnior: Esther Villaret.

Cosme Hugas, de l’organització, va explicar que 
aquestes curses socials serveixen per a començar la 
temporada i són el preàmbul dels campionats oficials. 

J. C.

I GP Vila de Verges de Ciclisme

La Cristina Ferrer i la Rosa Amorós, l’octubre passat, 
van iniciar a Verges un projecte pedagògic musical 
adreçat als adults, anomenat Aula de Música per a 
Adults. 

Aquesta aula pretén ensenyar música d’una manera 
amena, senzilla i didàctica a totes les persones inte-
ressades a aprendre el llenguatge musical, i comprèn 
audició, ritme, audició de la música i apreciació del 
seu context històric, millora en l’afinació, gaudi pel 
cant, teoria de la música, solfeig de partitures, etc. 

L’objectiu és crear nous cursos i estructurar-los se-
gons el nivell. D’aquesta manera el grup iniciat aquest 
any passarà a ser el segon curs, que serà el nivell dos, 
i s’obrirà un primer nivell per als qui vulguin iniciar-se 
en la música. 

L’Aula de Música és per a tothom a qui agrada la 
música, als qui la volen entendre millor, als cantaires 
de les corals i a qui vulgui millorar en la lectura, l’afina-
ció, etc., a fi d’engrescar a fer música d’una manera 
fàcil, oberta, entenedora i atractiva, i compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Verges.

C. F. i R. A.

Aula de Música per a Adults
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Activitats

El 29 de desembre es representava al Pave-
lló Municipal l’obra de teatre 2a Ràdio Verges 
1050 FM, amb la participació de cinquanta-
cinc actors amateurs sota la direcció d’An-
na Alcalà, a càrrec del grup teatral vergelità 
Penjim-Penjam, que va fer les delícies d’un 
públic que va omplir el local. Les actuacions 
varen ser per recordar artistes tan coneguts 
del món de l’espectacle, com per exemple El 
Consorcio, Miguel Bosé, Karina, Pimpinela, 
Cabaret. etc. Aquest espectacle musical va 
servir també per a donar la benvinguda a l’any 
2014 com se celebra en diferents països del 
continent europeu. Per això, al final de l’ac-
tuació, els actors varen sorprendre el públic 
repartint bosses de cotilló i raïm. L’Anna, com 
és habitual, va rebre de part dels actors i de 
mans dels seus fills un ram de flors per la seva 
tasca com a directora del grup.

J. C.

«2a Ràdio Verges 1050 FM»

Enguany, els mesos de març, abril i maig la nostra 
vila de Verges ha rebut algunes visites culturals or-
ganitzades per entitats de les contrades gironines. 
El dia 29 de març, la direcció de l’Arxiu Històric de 
Girona organitzava una visita guiada entre Colomers 
i Canet a càrrec de l’historiador vergelità Salvador 
Vega amb la col·laboració de qui signa l’article. El 
dissabte 26 de abril, les entitats Centre d’Estudis 
Selvatans, de Santa Coloma de Farners (la Selva), 
i l’Ateneu Popular de Calonge (Baix Empordà) tam-
bé ens visitaven per poder conèixer la tradició més 
popular de la nostra vila: la Processó de Verges. El 
mes de maig, Verges va rebre la visita de l’Asso-
ciació de Masos de Torroella de Montgrí, que han 
visitat Can Punton, can Romaguera, el mas Metge, 
el mas Massaller i cal Rei, aquests dos últims al ve-
ïnat de la Vall. Totes aquestes visites guiades han 
finalitzat o bé amb un dinar o bé amb un piscolabis. 
La nostra vila ara és molt més coneguda, gràcies a 
l’interès de tots els visitants i dels veïns que hi han 
col·laborat.

  
J. C.

Visites culturals a Verges


