


PROGRAMACIÓ
Diumenge 2 de juliol a les 7 tarda, a l'Església
CONCERT AMB LA CORAL VERGELITANA.

La Coral Vergelitana, amb més de trenta anys d’història donant vida a la música coral al nostre poble, ens 
presenta un concert fresc  i dinàmic , amb un conjunt de temes d’èpoques i estils ben diversos. Sota al direcc ió 
d’en Pau Ferrer i la Cristina Ferrer ens interpretarà una mostra del repertori que han estat preparant aquest 
darrer any. Us hi esperem!

I a dos quarts de 10 del vespre, a la Placeta
CONCERT AMB ROSA POU I XAVI LLOSES.

“Sovint he sentit el desig de conèixer, escriure i cantar poesia, sense cap pretensió i de la forma més natural. 
Aquest fet m’ha impulsat cap a la recerca d’un llenguatge distintiu i propi”. Rosa Pou ens presenta l’espectac le 
poètic  musical Entre monosíl·labs i paral·lelepípedes. 

Diumenge 9 de juliol a dos quarts de 10 del vespre, a la Placeta
CONCERT AMB VÍCTOR BRANCH.

Victor Branch, un autèntic  artista gironí influenc iat per músics d’origen afroamericà de Soul, Jazz i Blues, c rea 
peces amb una certa sonoritat Motown, Soul, Pop, Funky... El seu show és molt variat. Tot un espectac le.

Dijous 13 de juliol a les 10 de la nit, a la Placeta
CINEMA A LA FRESCA.

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? (Déu meu, però què t'hem fet? (2014)
Els Verneuil són un matrimoni de provínc ies, elegant, tradic ional, dels de tota la vida. Les parelles de les seves 
primeres tres filles no són com els seus pares somiaven. Els soferts pares esperen que la filla menor, molt maca, 
com a mínim es casi per l'Església.

Diumenge 16 de juliol a dos quarts de 10 del vespre, a la Placeta
CONCERT AMB DESPIT. 

Grup musical del Baix Empordà que planteja una proposta musical amb personalitat formada per temes propis 
d’un estil ska-rock mestís. Això comporta un directe molt potent, dinàmic  i amb caràcter.

Dimecres 19 de juliol a dos quarts de 10 del vespre, a la Placeta
CONCERT AMB BORJA PENALBA I MIREIA VIVES.

Mireia Vives i Borja Penalba presenten el seu segon treball en conjunt “Línies en el cel elèctric” ). Amb ell, els 
músics han volgut transmetre diferents mirades i perspectives, nuant-se sense miraments, sense prejudic is, 
fugint d’etiquetes, abrigallant cada text i melodia amb estima i cura. Ho han fet en directe, junts, alhora, per 
coherènc ia amb ells mateixos, responent a la vella consigna: el que hi ha, juga.

Durant els dies 19, 20, 21, 22 i 23 de juliol, a  l’espai La Placeta
EXPOSICIÓ “PENSAMENT, POEMA, CANÇÓ”. OBRA DE L'ARTISTA ROSER OTER

Interpretac ió de les lletres de les cançons de Lluís Llach i els poemes de Miquel Martí i Pol. 
He creat obres en les que hi ha hagut prou una paraula, un poema, una lletra, una cançó, una música, un traç ... un 
pensament. Un joc  de materials i d´emoc ions que han donat forma als meus somnis. 



Dijous 20 de juliol a les 10 de la nit, a la Plaça Major
CONCERT "L'EMPORDÀ CANTA A LLACH”.

Entrades: 18 € (antic ipada) / 20 € (a taquilla).
Aquest 2017 es compleixen 50 anys del debut de Lluís Llach com a cantant i 10 dels seu comiat al seu poble natal, 
Verges. Un comiat màgic  i que encara perdura; l’esdeveniment més gran que mai s’ha produït al poble de Verges. 
Per commemorar aquesta efemèride hem organitzat diferents actes, entre ells el concert “L’Empordà canta a 
Llach”, un concert que d’una banda vol mostrar el llegat de les cançons de Llach i, de l’altra, que la música dels 
grups i artistes empordanesos segueix ben viva. Amb una banda musical fixa dirigida per en Pau Guillamet 
“Gullamino”, els artistes i grups que protagonitzaran el concert són: Miquel Abras, In Crescendo, Jofre Bardagí, 
Rosa Pou, Neus Mar, Les Vox, Víctor Branch, Josep Tero, Joanjo Bosk, Jordi Molina i Júlia Molina. I alguna altra 
col·laborac ió molt espec ial. 

Divendres 21 de juliol a les 9 del vespre, a la Placeta
CINEFÒRUM AMB LA PEL·LÍCULA LLACH, LA REVOLTA PER MANENT. 

Projecc ió de la pel·lícula “Llach, la revolta permanent”, del director Lluís Danés. La pel·lícula és un recorregut pels 
records autobiogràfics del músic  Lluís Llach amb les imatges i testimonis dels protagonistes del 3 de març  de 
1976 dels successos ocorreguts en Gasteiz, en els què van morir 5 treballadors i més de cent van resultar ferits 
durant la intervenc ió polic ial en el transcurs d'una assemblea, que se celebrava a l'església de San Franc isco 
d'Assís. Comptarem amb la presènc ia del director de la pel·lícula i d’alguns dels membres de l’Assoc iac ió  
d'afectats del 3 de març . 

Dissabte 22 de juliol a les 6 de la tarda, a la Plaça Major
ACTE D'AGERMANAMENT DELS POBLES VERGES I PORRERA. 

Es farà l’acte instituc ional per formalitzar l’agermanament dels pobles Verges i Porrera, acompanyats de tots 
aquells porrerans i vergelitans que vulguin partic ipar-hi. La intenc ió és fer un acte festiu, amb un petit refrigeri i 
actuac ió musical. 

I a dos quarts de 10 del vespre, a la Plaça Major
TASTEM EL MÓN. 

Una festa dedicada a les diferents cultures i tradic ions culinàries que conviuen a Verges. Aquest acte vol ser un 
punt de trobada cultural i gastronòmic  on vergelitans i entitats de Verges presentaran les seves propostes 
culinàries. A més, podrem gaudir de l’actuac ió del grup de versions MÈTODE 3 que ens oferiran un ampli repertori 
que va des de Michael Jackson fins a Lluís Llach, passant per Queen, Adele i molts més.

Dissabte 29 de juliol a les 6 de la tarda, a la Placeta
10 ANYS D'AUDICIONS MUSICALS DELS NENS I NENES DE VERGES I RODALIES.

Enguany celebrem aquesta efemèride tan espec ial, amb una ruta de músics i un concert final a la Placeta. Durant 
la ruta de músics, podrem recórrer pels carrers del poble i recordar el gran patrimoni musical que tenim, de la mà 
d’en Salvador Vega. A més, la ruta anirà acompanyada de diferents interpretac ions musicals, acabant amb una 
actuac ió final a la Placeta. Un recorregut entre el passat i el present musical de Verges, donant importànc ia als 
nostres avantpassats però també al nostre present. 

Diumenge 30 de juliol a dos quarts de 10 del vespre, a la Placeta
CONCERT FES LINDY.

Sessió molt activa de Lindy Hop que serà dirigida per Toni Molina, Xavi Torrent, Lídia Domingo i Elena Montane. Un 
show on tothom hi partic ipa.




