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Comissió de festes
DE VEGADES… ENS EN SORTIM!
Després d’una gran festa d’hivern, on tots plegats vam
tenir la sort d’assistir al concert d’un dels grups revelació
de Catalunya, Manel, i d’organitzar un concert al febrer
amb l’històric grup de rock català Brams, afrontàvem la
festa d’estiu amb gent nova a la Comissió de Festes,
amb idees renovades i amb ganes de continuar organitzant actes a gust de tothom.
De bon principi teníem una cosa molt clara: volem
fer la festa major a plaça! Això comportava molta feina
i un cert risc meteorològic; però, malgrat tot, la decisió
era unànime: ho farem a fora! Vam engalanar la nova
plaça Major disposats a passar-hi tres dies de festa amb
alegria i germanor, i amb actes per a totes les edats.
Però la pluja ens tornà a fer la guitza, i el divendres
iniciàvem la festa al Pavelló Municipal. Després d’un
gran sopar i ball amb l’orquestra Montecarlo, dissabte
ens esperaven grans activitats per als nens i nenes, amb
festa de l’escuma inclosa i un concert del prometedor
grup El Cotxe Groc. Mentrestant, la plaça Major es
preparava per a rebre una gran nit jove, que s’iniciava
amb el ja tradicional Cercaporrons i espectacle de foc
i acabava amb l’actuació dels grups Strombers i Orquestra Di-Versiones. Milers de persones s’aplegaren
als carrers de Verges, i la plaça Major quedà literalment
petita. Va ser realment tot un èxit; feia molts anys que
la festa major del nostre poble no aplegava tanta gent.
Sens dubte, això és fruit d’un gran treball que s’ha anat
portant a terme en els darrers anys entre la Comissió
de Festes i l’Ajuntament de Verges.
Encara mig morts de son, ens despertàvem amb
una melodia de sardana per fer el vermut popular,
acompanyats de familiars i amics. A la tarda, i sota un
sol resplendent, l’Orquestra Montgrins ens convidava
a escoltar un gran concert i a participar d’un ball que
reunia, de nou, un gran nombre de públic.
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Així, doncs, podem dir que la Festa Major del Roser
van ser tres dies de treball molt dur, però que foren
fantàstics. I és que, com diu el grup Manel, «de vegades... ens en sortim».
Des de la Comissió de Festes volem agrair la bona
col·laboració i comprensió de tots els veïns de Verges,
l’ajuda del mossèn Narcís per deixar-nos fer ús del Casal
Parroquial i, per descomptat, de l’Ajuntament de Verges
per fer-nos costat i donar-nos la confiança necessària
en tot moment.
Per acabar, volem dir a totes aquelles persones que
estiguin interessades a entrar a la Comissió de Festes
que s’animin i facin un pas endavant. És un grup obert
a totes les edats, amb un gran ambient i on sempre hi
sereu benvinguts.
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