Editorial
No parem. Les entitats vergelitanes, i també l’Ajuntament, ens han organitzat tants actes durant el segon semestre del 2013, que no teníem temps de pair-ne un i ja tocava preparar-se per a l’altre.
En vigílies del tricentenari de la derrota de 1714, l’AVI i l’ANC de Verges han fet tot un seguit d’actes reivindicatius
per al dret a decidir, molts de compartits amb els pobles veïns: a Verges, dos dies de festa reivindicativa, amb
actes tan celebrats com la ballada de la Dansa de la Mort o el sopar reivindicatiu amb actuacions musicals,
una gran estelada de cargols i parlaments de diferents personalitats polítiques i ciutadanes; tot amb el nom de
«Rius de llibertat». També han organitzat el desplaçament dels vergelitans al Concert per la llibertat i a la Cadena
humana de l’Onze de Setembre. I perquè totes aquestes activitats sortissin a bon preu, han muntat paradeta
a Plaça per Sant Jordi i han fet la Castanyada, o sigui més actes, més festa i més activitat cultural a Verges.
Encara no ens havíem refet dels Rius de llibertat, que trucaven a la porta els Vespres sota el campanar: un
èxit total. Si l’any passat, des d’aquestes ratlles, dèiem que el seguiment d’uns actes tan lluïts com els que es
van programar no havien tingut gaire èxit de públic, enguany podem dir que la programació ha donat la talla
(concerts diversos, espectacle infantil, cinema, combat de gloses, tast de gintònics...) i que la resposta dels
vergelitans ha estat ben nombrosa en gairebé tots. Com que algunes ressenyes de les activitats ja les trobareu
dins de País Petit, només voldríem remarcar el detall de la puntualitat, agraït per tothom però sobretot per la
gent gran, ja que aquesta no està acostumada als horaris intempestius que acaben dominant les activitats
d’estiu a tot arreu.
Un altre èxit destacat, d’organització, de públic i especialment de qualitat, han estat els actes que homenatjaven
la figura de Lluís Llach i que van culminar amb el nomenament d’aquest com a Fill Predilecte de Verges i amb
la dedicatòria del carrer del «Sr. Llach» al seu pare. Les actuacions musicals al carrer i el gran concert de la
Coral Vergelitana, tot amb cançons d’en Lluís, van posar l’ambient imprescindible perquè la celebració fos
entranyable i difícil d’oblidar.
També la festa major del setembre va tornar a brillar. A part de la nodrida participació de vergelitans i forasters
en les actuacions musicals, aquest any s’han engalanat els carrers per tercera vegada, i la por dels veïns
que es repetissin els actes vandàlics d’altres anys van quedar descartades quan, en llevar-se, van poder
comprovar que tot, o gairebé tot, era al seu lloc. El sopar va ser concorregut i bo; la cercavila va anar per altres
camins que les d’anys anteriors i donà protagonisme al foc en un final de recorregut esplèndid. En fi, es podrà
discutir si una cosa o una altra podia haver estat diferent, però tot el que es va programar va sortir rodó.
A tot això hi hem d’afegir la gran quantitat d’actes que algunes entitats organitzen i que són la raó de la seva
existència: futbol, curses ciclistes, balls, festes benèfiques, etcètera. I quan escrivim això encara falten dos
mesos per a finalitzar l’any!
No voldríem acabar, però, sense tornar la salutació que ens van fer els companys de Calonge i que vam
poder llegir en la Revista de l’Ateneu Popular de Calonge. Gràcies per acollir-nos tan bé i per la consideració
que ens teniu. La gent com vosaltres ens marca el camí a seguir, i esperem poder fer-lo junts per molts anys.
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