


Aquest fulletó és una guia per tal que gaudiu dels actes programats aquests 
dies a Verges: cultura popular, tradició i gastronomia com a nexe d’unió 
de diferents comarques d’arreu de Catalunya. Una varietat de gustos, 
colors i textures recollides en una trobada que esperem que sigui del tot 
enriquidora pel que fa a la coneixença i pertinença a una comunitat que 
cuina per tradició. 

Els orígens d’aquest tipus d’àpats arrenquen, majoritàriament, de l’època 
medieval, tot i que n’hi ha d’altres que s’han incorporat en una època més 
moderna i que han engrandit encara més aquest tresor del nostre país, 
com és el de gaudir d’un patrimoni que fomenta l’arrelament a la zona i 
cohesiona la societat amb gestos tan fantàstics com és la menja comunitària 
(un tret característic de la Sopa de Verges, entre d’altres). 

Deixeu-vos seduir pel fum, les aromes i el gust i podreu tastar la Catalunya 
que bull!

COLLES PARTICIPANTS a la Trobada:  Albons, Capmany, Castellterçol, 
Gelida, L’Ametlla del Vallès , La Seu d’Urgell, Ponts, Verges i Vidreres.

DIVENDRES 21
20.00 “Glosadors fins a la Sopa”. IV Concurs de Glosa – Menjador 

Escola Francesc Cambó.
Sopar per a tothom i servei de bar.

DISSABTE 22
15.00 Arribada i acreditació de les colles participants - Aparcament 

costat rotonda.
16.30 Visita guiada al poble de Verges, adreçada a les colles 

participants a càrrec de l’historiador local Salvador Vega , 
Josep Cots i Màriam Serrà - Inici Plaça Major.

18.00 Presentació del llibre “La Catalunya que bull” a càrrec de 
l’autora Judit Pujadó. Tot seguit, conferència i debat sobre 
els àpats populars Ranxos, sopes i escudelles a Catalunya 
amb Josep Sabatés “Pep Salsetes”, Jaume Fàbrega i 
Abraham Simón. Modera: Màriam Serrà – Sala polivalent.

20.00 Inauguració de l’exposició fotogràfica “La memòria de la 
Sopa de Verges” - Casal.



21.00 Sopar de germanor per a totes les colles participants a la 
trobada - Pavelló municipal. 

DIUMENGE 23 
A partir 

06.00
Encesa dels focs per a coure els ranxos, sopes i escudelles 
per part de les colles participants. Plaça Major. 

07.30 Elaboració de la “Truita més gran de l’Empordà”, a càrrec 
de Pep Salsetes i l’Associació La Sopa de Verges. Aquesta 
extraordinària truita es servirà en racions per esmorzar. 

09.00 Esmorzar per a les colles participants.
09.30 Obertura dels esmorzars pel públic. Venda de plats i tiquets 

pels tastets.
Bol commemoratiu de ceràmica + tastets de tots els àpats, 
per 6 €.

11.00 Visita guiada gratuïta per conèixer al nucli Antic de Verges 
a càrrec de l’historiador local Salvador Vega, Josep Cots i 
Màriam Serrà - Inici Placeta.

12.30 Visita guiada gratuïta per Can Punton, casa pairal de la 
família Albert, els ancestres de l’escriptora Víctor Català, a 
càrrec de la historiadora de l’Art Clara Silvestre - Inici davant 
de l’Ajuntament

12.30 Mitja audició de sardanes amb la cobla La Principal de 
Cassà - Plaça Major.

13.15 Tastets musicals a càrrec de la Coral Vergelitana - Plaça 
Major.

13.30 Tastets dels ranxos, sopes i escudelles per part de les 
autoritats i caps de colla participants.

13.45 Inici de la degustació dels tastets per part del públic. Hi 
haurà una zona de taules i cadires habilitada per a poder-hi 
fer els tastets.

Havent 
dinat

Mitja audició de Sardanes amb la cobla La Principal de 
Cassà – Plaça Major.

15.00 Dinar colles participants a la Trobada - Pavelló municipal.



Durant el matí
- Servei de bar a la plaça Major. 
- Exposició fotogràfica “La memòria de la Sopa de Verges”*– Casal. 
*Visitable posteriorment de dimarts a dissabte de 09:30 h a 13:30 h fins a 
la castanyada.
- Mercat del producte agrícola català i botiga al carrer per part dels comerços. 
Tallers de manualitats i activitats per a la mainada - Carrer Major i Bous.
- “L’encant de l’Empordà”. Mercat de brocanters – Esplanada al costat de 
la rotonda.

ASSOCIACIÓ LA SOPA DE VERGES
La Placeta  1 - 2
Verges 17142
lasopaverges@gmail.com

AJUNTAMENT DE VERGES
La Placeta  1 - 2
Verges 17142
http://verges.cat

La Sopa de Verges
Lasopadeverges
@LaSopaVerges

Ajuntament.Verges
ajverges
@ajverges

Comparteix les teves imatges a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#TrobadaSopes

ORGANITZA


