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CLUB DE BÀSQUET VERGES
Novetats del club
El bàsquet, a Verges, continua en forma una temporada més, i aquesta vegada amb novetats. A part de
mantenir els tres equips que ja jugaven la temporada
passada, aquesta els hem ampliat amb l’Escoleta, un
grup força nombrós de nenes entre 6 i 8 anys que
s’inicien en el bàsquet. Això suposa una bona notícia
a l’hora de garantir la continuïtat del club en el futur. A
més a més, hem tingut noves incorporacions en altres
equips, tant de jugadores com d’entrenadors.
La present temporada 2014-2015 disposem d’un
equip d’Infantil femení (2n d’ESO) entrenat per David
Resta; un de Pre-infantil femení (1r d’ESO), entrenat
per Josep Sales; un de Mini femení, amb nenes des
de 3r fins a 6è de primària, entrenades per Alba Serrano, Laia Cuspinera i Gina Cansell, i l’Escoleta, amb
nenes de 1r i 2n de primària, entrenades per Arnau
Planas, que van aprenent a fer botar la pilota, fer passades, llançaments i a conèixer les normes bàsiques
d’aquest esport.
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L’Escoleta del Club de Bàsquet Verges
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L’equip Mini femení, després de la seva primera victòria

Excepte l’Escoleta, els altres tres equips juguen a
les corresponents competicions que organitza la Federació Catalana de Basquetbol. Les de Pre-infantil i,
sobretot, les d’Infantil, més consolidades, sovint planten cara a rivals de talla i es mouen a la part alta de
la classificació. I no traiem mèrit a l’equip de les Mini,
que agrupa nenes d’edats molt diverses però que,
partit rere partit, van demostrant que valen molt i que
s’esforcen per millorar amb l’ajuda i les ganes de les
nenes i de les entrenadores.
Una vegada més volem agrair especialment la tasca
desinteressada dels entrenadors i també la feina dels
pares que col·laboren fent d’auxiliars de taula, delegats de camp o d’equip, acompanyant les nenes al
Pavelló en els desplaçaments. Amb l’esforç i la dedicació de tots mirem de tirar endavant el Club Bàsquet
Verges, amb el suport de l’Ajuntament i també de les
empreses col·laboradores.
Convidem tots els lectors de País Petit a venir el dissabte al matí al Pavelló Poliesportiu Pepita Palomeras,
els dies en què juguem a casa, per veure i animar els
nostres equips.
JUNTA DIRECTIVA
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LABORS DE L’EMPORDÀ
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Fira i Festa de les Labors 2014
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Un any més l’Associació Labors de l’Empordà va
convocar el Concurs de Labors i Manualitats Tèxtils,
celebrat amb motiu de la xiv Fira i Festa de les Labors el dissabte 14 de juny. El tema escollit per al
concurs era «Edificis i monuments». Independentment
del concurs, es podien presentar treballs en diferents
modalitats de labors per a la sala d’exposicions, i una
monogràfica per a labors amb ganxet i mitja. El dia de
la fira els balcons de les cases lluïen una gran exposició de vànoves i tapissos de patchwork i d’altres.
Vàrem mostrar l’habilitat i el perfeccionament aconseguit durant l’any en aquest art, creixent i esperant
que agradés molt a tothom.
Hi va haver premis al millor brodat, punta de coixí,
patchwork, manualitat tèxtil, etc., amb el resultat de la
votació popular i un jurat amb un alt nivell de coneixement de les labors en general, per a tots els treballs
exposats.
Les exposicions van romandre obertes durant deu
dies, i també hi va haver un recorregut pel poble, on
diferents espais i aparadors mostraven treballs de
patchwork i altres labors, com ara la moda de vestir
diferents elements urbans amb teixits de punt fets a
mà (urban knitting).
Aquest any també es va celebrar el Dia Mundial de
Teixir en Públic i, com ja fa uns quants anys, es podien fer més de quinze taller diferents amb preus assequibles, d’on sorties amb treballs molt bonics; també
hi podies trobar centenars de parades amb tot el necessari per a fer tota mena de labors.
Ens va agradar molt poder comptar amb tots els qui
ens vàreu visitar i vàreu col·laborar amb nosaltres, que
sense això no és possible aconseguir que novament
sigui un dia molt lluït i apreciat per la gent de Verges i
de la comarca: fira, trobada de puntaires i grups d’escoles de labors, tallers, exposicions, concurs, confecció de la Vànova de l’amistat...
Us esperem a la propera Fira i Festa de les labors
el 13 de Juny del 2015 amb novetats. Ja us n’anirem
informant; de moment, tothom qui vulgui ja pot preparar-se per a participar en el Concurs de Labors... amb
molt bons premis!

Bases del concurs
1. TEMA: Les flors.
2. TÈCNICA: Lliure.
3. Cada participant només podrà presentar una
obra o bé un seguit de labors interrelacionades que
formin un sol conjunt. Les obres poden presentar-se
en qualsevol estil i format.
4. Els treballs han de ser d’elaboració actual. L’obra
s’ha de presentar a l’Associació Labors de l’Empordà (Carrer Major, 15 - 17142-Verges), amb la indicació «Concurs de Labors i Manualitats Tèxtils»,
abans del 25 de maig.
5. Amb les obres rebudes es farà una exposició que
es podrà veure durant tot el dia de la fira i, durant
tota la setmana, cada tarda de 5 a 8.
Esperem retrobar-nos ben aviat i bon any nou!
ASSOCIACIÓ LABORS DE L’EMPORDÀ
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veure que no som; podem cosir discursos amb fils de cotó
per dissimular costures extravagants; fins i tot podem explicar que veiem paisatges eterns quan només veiem boscos
frondosos: tot és possible de dissimular, però les nits ja són
diferents.
Ja som molts els qui somiem que ens despertarem, aviat, amb les portes i les finestres molt més obertes, perquè
si ens hem de tancar a casa serà perquè nosaltres hem
decidit de no obrir.
Ja no volem seguir plorant petons; ja no volem petons
que ni tan sols ens fan sentir, petons forçats a dir-nos que
no sabem què ens passa, petons que, disfressats de reconciliació, ens empenyen a insistir a l’etern desig que és
millor fer-los entrar en raó, petons irracionals que no desprenen ni desig ni voluntat.
Ja no val la pena: sempre la mateixa cançó! Ara ens mou
l’aire, l’aire fresc d’una oportunitat única on ja no ens serveix
res més que allò que no sigui aire.
Podríem parlar de tristesa, la tristesa d’aquell amor
pletòric amagat a sota del silenci etern, un d’aquells amors
que volem dissimular perquè ens força a anar interpretant
amb tanta predisposició i sempre a la nostra manera que
potser allò sí que era el que volíem sentir però que mai no
hem arribat a escoltar.
Amb cada paraula, amb cada gest, amb cada pas, hem
escoltat, hem mirat, hem seguit; ens hem apropat tant al
foc, que aquesta llum, iradament encesa, ens ha cremat;
quasi no en queda ni el fum, perquè la tramuntana que bufa
s’ha emportat tota la cendra.
«Ja era hora!, pensem alguns; «Ara ja em fa mal», pensen
molts d’altres; «Ens ofega», hi ha qui s’atreveix a dir.
La recerca del nostre propi camí només depèn de decidir
de quina manera el volem anar a buscar, i ara és un bon
moment. Per sort, cada vegada som més els qui ho tenim
clar. No hi som, però si ens ho proposem, hi serem ben
aviat.

AVI
Ara és l’hora!

INDEPENDÈNCIA ARA!
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Independència ara i per als qui vindran
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Ni consultes, ni dret a decidir, ni terceres vies, ni un nou
pacte fiscal, ni encaix ni reforma constitucional. L’únic objectiu de l’AVI (Assemblea Vergelitana per la Independència)
quan vam néixer a la tardor del 2009 era el mateix que
encara ens mou actualment amb l’ANC de Verges: la independència de Catalunya.
Hi han participat tantes persones, hem dut a terme tants
projectes!: roses, castanyes, autobusos, manifestacions
per un estatut pactat, manifestacions per pactar un dret,
drets per a reclamar el fet de decidir, decidits a cridar drets,
llibres, presentacions, explicacions, xerrades, urnes improvisades, urnes dibuixades, urnes organitzades... Cinc
anys per a perseguir un somni de segles.
Ens podem arremangar les mànigues del cor per fer

AVI / ANC VERGES

