
  
BASES DEL CONCURS 

• Els carrers que vulguin participar s’hauran d’inscriure prèviament al Centre de 

Visitants Verges 50. Allà es farà entrega del document d’inscripció i aportació 

econòmica de 50€ per carrer.  

• Data límit d’inscripció 10 de setembre. 

• Els carrers hauran d’estar engalanats el divendres 18 a les 8 h de la tarda. 

• Els motius i la decoració en general en cap cas podran impedir el trànsit normal del 

carrer. 

• Els motius i la decoració en general no admetre en cap cas temàtica bèl·lica, 

exaltació política o de la violència. 

• El veredicte i classificació es donarà a conèixer el dia 20 de setembre durant la mitja 

part del cafè concert. 

VOTACIONS  

• Segons acordat en reunió prèvia les votacions seran populars. 

• En el dors del tiquet del sopar hi constarà la llista dels carrers participants. S’haurà 

de marcar els tres carrers que els votants prefereixin. També hi hauran tiquets pels que 

no venen al sopar popular, que s’hauran d’identificar amb el nom i cognoms, i elegir 

els tres carrers que més els agradin. 

• El vot es podrà dipositar en una urna que restarà a la barra del bar de la Comissió de 

Festes fins dissabte a la nit. Tanmateix, durant el dissabte al matí es podrà votar al Centre 

de Visitants.  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i comprensió,  esperem de tot cor que 
puguem gaudir junts de la Festa Major de Verges. 

 

 
 
Benvolguts vilatans. 
 
Quan l’estiu sembla acomiadar-se i la calor ens abandona lentament, els veïns i 
veïnes de Verges ens anem preparant per una nova Festa Major.  
 
El nostre municipi es prepara per gaudir d’un dels seus dies més festius. 
Són dies d’activitats diverses pensades per a tots els públics. Al carrer... les 
sardanes, els concerts, les activitats lúdiques i esportives, el pregó, el sopar 
popular i els carrers engalanats. I a les cases... el rostit, el cava, les rialles i 
els sobretaules. Tot són motius de festa grossa i trobada familiar. 
 
Tot això i més, forma part de la programació de la Festa Major de Verges, 
feta amb la col· laboració importantíssima i imprescindible de la Comissió 
de Festes. Tot un grapat d’actes per a tots el veïns i per a tots els que ens 
visitaran aquests dies. Així doncs, us animem a tots a participar-hi i que 
entre tots gaudim del nostre municipi des d’una vessant més lúdica, més 
allunyat de les presses del dia a dia.  
 
Gent de Verges, fem-nos nostre el carrer i gaudim de la festa. Us desitgem 
a tots una molt bona festa major.  

 
Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Verges 
 



 PROGRAMACIÓ 
 

• A les 9 del vespre, a la Placeta,  PREGÓ  teatralitzat  de la Festa Major. 
• A 2/4 de 10, a la Placeta, gran SOPAR POPULAR amb la col· laboració de 

l’Associació de La Sopa. 
• Punts de venda de tiquets: Perruqueria Maite, Pastisseria Mª Àngels i 

Queviures Vidal. 
• Preu: 12 € 
• Són places limitades. Venda de tiquets fins 17 de setembre. 

•  Tot seguit, ball de festa amb el conjunt LA MONTECARLO  

 
• De 9 a 2 del migdia, a la Plaça major (costat torre rodona), Mercat Ecològic 

MÓN EMPORDÀ. 

• A les 10, a la Plaça Major, tal ler de NIUS, una iniciativa oberta a tothom amb 

l’objectiu de recoll ir informació sobre la nidif icació dels ocells de Catalunya. 

• A 2/4 de 12 del matí a la Plaça Major (costat de les vol tes), espectacle infanti l  

amb “De Tots Colors” a càrrec de El Pot Petit.  I ,  tot seguit, Festa de 

l ’Escuma.  

• A les 5 de la tarda, al  camp municipal  d’esports, partit entre el CFB 

l’Empordanet i el FC Vilamalla (Categoria Cadet).  

• A les 6 de la tarda a la Plaça Major, Audició de sardanes amb la cobla LA 

CERVIANENCA.  

• A 2/4 de 8 del vespre a la Plaça de l ’Onze de Setembre, Master-Class de 

ZUMBA .  Hi haurà servei de mojitos.  

•  A les 12 de la nit, a la Placeta, gran NIT JOVE  amb els grups: 

7DROCK + ITACA BAND + Ramonsex Dj 

 

F e s t a  M a j o r  d e l  R o s e r  2 0 1 5  

 

•  A les 12, ofici solemne amb la participació de la CORAL 

VERGELITANA.  

•  A les 6 de la tarda, a la Plaça Major, cafè-concert i, tot seguit, 

ball a càrrec de la SWINGLATINO ORQUESTRA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
         ORGANITZA:             COL·LABORA:  

                            

Com ja sabeu, la Comissió de festes i l’Ajuntament de Verges, sempre programen 
actes a gust de tothom i per a tothom. Totes les activitats es faran (si el temps ens 
ho permet) a l’exterior, per la qual cosa demanem la comprensió de tots els 
vergelitans i vergelitanes i us animem a sortir al carrer per gaudir de la festa 
major. A més de la programació que heu llegit volem comentar-vos que: 

• Totes els actes són gratuïts (excepte el sopar). 

• En cas de mal temps, els actes es faran al Pavelló Municipal. 

• Podeu adquirir els tiquets per les taules i cadires del diumenge 20 de 
setembre, a qualsevol entitat bancària a partir del dia 8 de setembre. 

 


