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editorial
El passat mes de novembre, el molt honorable president de la
Generalitat de Catalunya, el senyor Joaquim Torra, va visitar
el poble de Verges. En motiu de la seva visita, li vaig fer arribar
aquesta carta que vull compartir amb tots vosaltres.
(...)

quedar amb la impunitat que els pot arribar a normalitzar.
Estem convençuts que és la obligació del nostre Govern que
és el responsable de la nostra Policia. En aquest mateix sentit,
evidenciar-li la sensació que des del Departament d’Interior
sembla que els és molt més fàcil perseguir i prendre mesures
contra persones que participen de les accions pacífiques,
legítimes i reivindicatives. No ens equivoquem!

Molt Honorable President de la Generalitat, senyor Joaquim
Torra
En segon lloc, les sentències pels presos i preses polítiques
que en els propers mesos apareixerà com un altre huracà
Com a batlle de Verges, en primer lloc, li vull agrair la seva d’injustícies provocades per tots els aparells i poders de l’Estat
visita al nostre poble. Sempre és d’agrair que la màxima Espanyol mereixerà, sens dubte, una resposta contundent
autoritat del nostre país ens visiti per mostrar el seu suport. del nostre país. Però també per part del nostre Govern el qual
Els gestos són importants i ens acompanyen. Penso que vostè n’és el Molt Honorable President. Cal una resposta clara
la solidaritat ha de ser una realitat entre tots aquells que des del primer moment. Calen gestos indiscutibles. No cal
estem treballant per fer efectiva la República Catalana des entrar al xoc, segurament, amb l’Estat Espanyol. Però tenim
de la radicalitat democràtica i la tossudesa que el moment es les eines per reaprovar totes les lleis suspeses pel Tribunal
mereix i el poble reclama.
Constitucional. Tenim les eines per a la creació d’una Banca
Li vull fer evident, amb l’exemple del nostra granet de sorra Pública. Tenim les eines per aprovar tantes lleis que no
que es diu Verges, que és la gent la que fa molts anys que existeixen i que el poble desitja per a una futura República
va per davant de les institucions amb l’exercici legítim de la Catalana més justa, més social i més humana. I moltes
reivindicació política. És el carrer que ha fet sortir a la plaça a d’aquestes lleis no necessiten ser República per poder-se tirar
la gent de Palau.
endavant. Necessiten només la majoria parlamentària. I la
tenim. La tenim per a moltes coses aquesta majoria. Sobretot
A Verges ens visiten, cada vegada més sovint, grups per ser un país més just socialment.
organitzats amb comportaments i símbols franquistes i
feixistes que es dediquen a malmetre mobiliari urbà, pintar I per acabar, desgraciadament tot apunta que les sentències
propietats privades i despenjar estelades. No només això, ja ens obligaran a respostes difícils. Ningú ens ha dit mai que
que les amenaces personals, cap als veïns i als representants el camí estem fent sigui fàcil i còmode. Si la llibertat dels
polítics (com a mi mateix), s’estan convertint en quotidianes. presos necessita una parada de país indefinida, posem-nosÉs la gent del poble, una vegada més, que es mobilitza. Tal hi immediatament. Si el que necessitem és un Referèndum
i com va passar amb les rodes punxades i com ha passat d’autodeterminació, forcem-lo. Si el que cal és publicar al
cada vegada que ha convingut. Una vegada més, el poble DOCG la República aprovada perquè no ens han donat cap
camina per davant de les institucions i, deixem dir-li, el poble més solució, evidenciem-la.
necessita més fets que, sense oblidar la solidaritat, siguin més
tangibles.
Estiguem a l’alçada, si us plau. Quan estem a l’alçada la unitat
és indiscutible.
Com a batlle del poble de Verges, com a representant polític i
com a ciutadà de Catalunya, aprofitant la calidesa de la seva Atentament,
visita m’agradaria demanar-li efusivament i enèrgica algunes
coses que considero del tot importants pels temps que ens ha
Ignasi Sabater i Poch
tocat viure.
			
Batlle de Verges
En primer lloc, que la Policia de Catalunya, el Cos de Mossos
d’Esquadra, dediquin els esforços i recursos necessaris
per detectar i prendre les mesures pertinents per aquestes
persones que formen part d’aquests grups violents. Pensem
que el poble s’ho mereix. Pensem que aquests actes no poden
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DE SETEMBRE A MARÇ

1 de SETEMBRE
Glosadors
sota
campanar .

el

es va dirigir cap a la Plaça Major
per encendre la ja tradicional
Estelada
d’espelmes,
que
enguany anava dedicada als
presos i preses polítiques.
Després de cantar els Segadors,
es van fer els parlaments
institucionals, on es va animar
a participar a la manifestació de
l’11 de setembre a Barcelona.

12 de SETEMBRE
Protesta a l’inici del
curs per reclamar el nou
institut-escola.
Enguany, es va celebrar la 6a
edició dels Glosadors sota el
campanar a Verges amb un èxit
de participació i de públic. En els
darrers anys la cultura popular
catalana ha vist com la cançó
improvisada ha experimentat
una revifalla molt important
gràcies sobretot, a l’apropiació
que d’aquesta tradició n’han fet
els més joves, a la creació de
trobades i festivals de cantadors
i a la potenciació del gènere
al seu lloc d’origen: les festes
populars.

10 de SETEMBRE
Havaneres,
Estelada
d’espelmes i parlaments.

La vetlla de l’11 de setembre es
van fer els actes commemoratius
de la Diada Nacional de
Catalunya
a
Verges.
La
celebració va començar a les
10 amb la cantada d’havaneres
i el cremat, i en acabar tothom

Durant tot el matí es van
celebrar diferents activitats per
commemorar el primer aniversari
del referèndum de l’1 d’octubre
de 2017. També es va fer una
votació, organitzada per la Taula
per la República, per canviar el
nom de la Placeta a Placeta de
l’1 d’octubre, que va tenir una
participació de 143 persones i
uns percentatges del 85,31% del
sí, 11,88% del no i un 2,79% de
vots nuls.

2 d’OCTUBRE
Entrega del material del
Porta a porta.
El primer dia de classe va
començar amb mitja hora
d’aturada per denunciar les
pèssimes condicions de l’institutescola i reclamar la construcció
del nou edifici.

14 a 16 de SETEMBRE
Festa Major del Roser.

Vam gaudir de tres dies magnífics
de festa major, amb un èxit de
participació de públic. Un any
més, els carrers del poble es van
engalanar per celebrar una festa
major ben alegre i colorida.

30 de SETEBRE
Commemoració de l’1
d’Octubre a Verges.

Durant la primera setmana
d’octubre, en diferents franges
horàries, es va fer entrega
del material necessari per
iniciar el sistema de recollida
d’escombraries Porta a porta.
La majoria de veïns van passar
pel pavelló municipal a recollir tot
el material i la seva targeta per
accedir a la minideixalleria.

6 d’OCTUBRE
Portes obertes
minideixalleria.

a

la

Aquest dissabte es va fer
la presentació de la
nova
minideixalleria i es va fer una
jornada de portes obertes,
perquè tothom pogués visitar-ne
les instal·lacions.
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DE SETEMBRE A MARÇ
Estem molt contents que el poble
de Verges pugui disposar d’un
espai tan necessari.

29 d’OCTUBRE
Posada en funcionament
de la minideixalleria.

8 d’OCTUBRE
Inici del Porta a porta.

Finalment, després de tanta
feina i preparació, va començar
el nou sistema de recollida porta
a porta. Amb la idea clara que
administrar bé els residus és
cosa de tots, es va iniciar aquest
repte amb la seguretat que entre
tots ens ajudarem i tothom hi
sortirà beneficiat.

16 d’OCTUBRE
Commemoració de l’any
de presó dels Jordis.
En record de la injustícia de
l’empresonament d’en Jordi
Sànchez i en Jordi Cuixart,
l’AVI i el CDR Empordanet
van organitzar un acte amb
l’enlairament de 12 globus, un
per cada mes de presó.

17 d’OCTUBRE
Xerrada “Què cal saber
dels antibiòtics?.

Es va organitzar una xerrada al
Casal de Jubilats de Verges a
càrrec de farmacèutica Rosa M.
Camps Sala per parlar sobre
què són els antibiòtics, per a
què serveixen i la importància de
prendre’ls de manera adequada.
La xerrada s’engloba dins del
Programa d’educació sanitària a
la gent gran.

4

Es posa en funcionament la
minideixalleria
amb
l’horari
d’obertura de les 6 del matí a
les 11 de la nit. Per accedirhi és necessari adquirir una
targeta. Si algú encara no
en disposa, s’ha de posar en
contacte immediatament amb
l’ajuntamentt.

9 de NOVEMBRE
Un grup d’encaputxats
tornen a Verges.

Un cop més ens vam aixecar amb
la lamentable imatge que van
deixar un grup d’encaputxats que
van visitar el nostre poble. A més
de robar totes les estelades de
la carretera, es van fer pintades
a nombroses cases particulars.
Sortosament, vam rebre una
allau de solidaritat d’arreu, i en
poques hores estava tot arreglat.

Visita del Molt Honorable
President Torra.

El molt honorable president de
la Generalitat, Quim Torra, va
fer una visita institucional al
poble de Verges com a mostra
de solidaritat amb les pintades
aparegudes a algunes cases.
Va haver-hi una trobada amb
l’alcalde i els regidors del
consistori i, posteriorment, va fer
una declaració institucional al
davant de l’ajuntament.

9 a 11 de NOVEMBRE
Agermanament
amb
Porrera.

L’estiu del 2017, Verges i
Porrera, els dos pobles que han
format part de la vida personal
i artística de Lluís Llach, van
decidir agermanar-se. D’aquesta
manera, s’iniciava un nexe d’unió
entre dues cultures, tradicions
i paisatges molt diferents. Feia
un any s’havia de fer el retorn
de l’agermanament al poble de
Porrera, però la situació política
del país no ho va permetre.
Aquest any, aprofitant la seva
festa major, es van organitzar
una sèrie d’actes interessants
d’entre els quals destaquen els
de l’agermanament.
Una
representació
de
l’ajuntament, la Processó i la
Sopa de Verges hi van fer acte
de presència.

11 de NOVEMBRE
7a Trobada d’escudelles
de
Catalunya,
a
Capmany.

la crònica
Es va avisar a la població i es va
demanar que s’extremessin les
màximes precaucions. A causa
del temporal, molts camins van
quedar malmesos.

Durant tot el matí es van fer
diferents activitats al poble, com
la fira de cellers i productes de
Capmany, sardanes, elaboració
d’escudelles, ranxos i sopes. Tot
seguit, es van fer els Tastets de
caps de colla i populars. Com
cada any, La Sopa de Verges
també hi va participar.

15 de NOVEMBRE
Bel contes.

Dins del cicle de les Tardes de
Contacontes, va venir a la Sala
de Lectura la Bel amb les seves
titelles. Grans i petits van gaudir
d’una estona plena de fantasia.

18 de NOVEMBRE

Concert de Nadal.

Al vespre, la Coral Vergelitana
ens va obsequiar amb un fantàstic
concert de Nadal, donant tots el
beneficis a la Marató de TV3.

29 de NOVEMBRE
16 de DESEMBRE
Obres al camp de futbol. Actes per la Marató.

Durant diversos dies es van fer
obres al camp de futbol, i es va
canviar tota la teulada dels
vestuaris,
una
inversió
necessària des de feia molt de
temps.

Vam viure, malgrat la pluja,
un gran matí, amb un munt
d’activitats dedicades a La
Marató de TV3, que enguany
estava dedicada a la investigació
del càncer. Entre totes les
persones i entitats vam obtenir
2.182,53€.
Des d’aquí volem aprofitar per
agrair a tothom per la seva
col·laboració.

3 i 4 de DESEMBRE
Declaració dels regidors
i regidores de Verges 21 de DESEMBRE
davant de la Guàrdia Jornada de protesta.
Civil.
En commemoració de l’aniversari
Tots els regidors i regidores
de Verges van ser citats com a
testimonis per declarar davant la
caserna de la Guàrdia Civil sobre
els fets de la nit del 4 d’octubre,
quan van aparèixer les rodes
dels cotxes punxades. Fets pels
quals, paradoxalment, l’únic
encausat és l’alcalde del nostre
municipi.

de les eleccions del 155
imposades per l’Estat Espanyol,
de les que el Gobierno no ha
acceptat mai el resultat, molts
vilatans de Verges es van sumar
a la jornada de protesta nacional.

Contacontes de Nadal.

15 de DESEMBRE
Crescuda del riu per les Fem cagar el Tió.
fortes pluges.
Per iniciar les festes nadalenques,
Degut a les intenses pluges,
el poble de Verges va haver
d’activar el pla Inuncat.

vàrem fer cagar el Tió tots plegats
i vam fer la xocolatada.

Número 7. Primavera 2019
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DE SETEMBRE A MARÇ
La tarda de divendres 21 de
desembre a la Sala de lectura
petits i grans es van reunir per
celebrar el Nadal llegint poemes
i cantant cançons nadalenques.
També va aparèixer el Tió que
va cagar llibres i alguna que altra
llaminadura.

Com cada any, pels voltants de la
diada de reis, a Verges celebrem
la festa major d’hivern. I ho vam
fer amb actes per a tothom, des
d’activitats infantils, concerts
per als més joves i un gran ball
de fi de festa amb l’orquestra La
Selvatana.

5 de GENER
Arribada
dels
Reis
d’Orient i campament
reial.
4 de GENER
13 de GENER
Concert per la Llibertat Empordanet a escena.
de la Dolors Bassa.
Va començar la nova temporada de

El poble de Verges va voler fer un
concert per reivindicar la llibertat
de la consellera Dolors Bassa,
empresonada injustament. El
concert va tenir lloc al Pavelló
Municipal i els protagonistes a
dalt de l’escenari van ser Borja
Penalba, Mireia Vives, David
Caño i David Fernández, amb el
seu grup OVIDI 4.
Va ser una nit fantàstica, amb
un gran èxit d’assistència i un
clam per exigir la llibertat de
l’estimada Dolors Bassa i de la
resta de represaliats. Els diners
que es van recaptar amb la venta
d’entrades sumen la quantitat de
4.065 euros, i es van destinar a
l’Associació Catalana pels Drets
Civils.

4 al 6 de GENER
Festa Major de Sant Julià
i Santa Bassilisa.

6

A més, se’l va detenir per uns fets
pels quals ell mai hi va participar.
Producte d’aquesta detenció,
l’Ignasi porta més de dos mesos
de baixa laboral i ha estat citat als
jutjats de Girona com a investigat.

Concentració de suport
amb els detinguts.

l’Empordanet a escena al pavelló
de Verges, amb l’espectacle
MOMO de la companyia Anna
Roca. Una adaptació preciosa
de la història de Michael Ende,
un espectacle fantàstic que crea
un espai poèticament magnètic
i on grans i petits van gaudir
d’una tarda de diumenge ben
especial. Es van celebrar dues
sessions amb totes les entrades
exhaurides.

A les 6 de la tarda, a la Placeta,
centenars de veïns de Verges i
altres poblacions es van reunir
per donar suport al nostre alcalde
i als altres 15 detinguts durant el
dia. En acabar la concentració, es
va fer una caravana de cotxes
que van anar cap a la concentració
de Celrà i va acabar a l’acte
multitudinari de Girona.

16 de GENER
Detenció “irregular” de
l’alcalde.

Donat que a les darreres eleccions
no va haver-hi cap candidatura
a la Junta del Casal de Jubilats,
l’Ajuntament ha hagut d’assumir
la gestió del local municipal, i es
va convocar a tot el poble per
explicar quina era la situació i
com es tenia pensat de gestionar.

El passat 16 de gener es van
produir un fets lamentables al
nostre poble, com és la detenció
irregular que va fer la policia
nacional a l’alcalde, l’Ignasi
Sabater. Una detenció que es
va produir sense ordre judicial ni
sense prèvia identificació per part
dels agents.

23 de GENER
Reunió Casal de Jubilats.

26 de GENER
Espectacle de màgia.
A les 4 de la tarda, a la Sala de
lectura, vam tenir la visita del
Màgic Raül, que ens va fer passar
una estona divertida i sorprenent
amb els seus trucs de màgia. Els
petits van quedar ben embadalits
amb els seus jocs de mans.

L’informatiu
Festa de Sant Antoni.

Inauguració de la nova 5 de MARÇ
Sala Polivalent.
La Sopa.

Per segon any, es va fer aquesta
festa dedicada als animals del
poble. A les 5 de la tarda, el dimoni
ens esperava a plaça per fer una
cercavila amb tots els animals i es
van acabar fent els Tres Tombs
a la foguera a la Plaça Major i
menjant els deliciosos “Antonius”.
Un cop acabada la festa, es va
fer un sopar popular a la mateixa
plaça.

31 de GENER
Aprovació de la moció de
suport a l’Ignasi Sabater.

Per unanimitat, el Ple va aprovar
la moció presentada, denunciant
la detenció ilegal de l’alcalde
Ignasi Sabater. Al ple van assistir
un gran número de veïns que van
voler mostrar la seva solidaritat
amb l’Ignasi i tots els detinguts.

Després de la reforma total de la
sala polivalent de l’Ajuntament de
Verges, es va l’acte d’inauguració
amb un espectacle de poesia i
cant flamenc a càrrec de Sílvia
Bel, Juan Manuel Galeas, José
Santiago i Fran León. Al final de
l’acte, va haver-hi un petit refrigeri.

12 de FEBRER
Aturada en solidaritat
dels presos polítics.

Un cop més, vam voler mostrar
el nostre suport al dret a
l’autodeterminació del poble de
Catalunya i la plena solidaritat
amb els presos i preses
polítiques, sumant-nos a la crida
de l’Associació de Municipis
per la Independència i fent una
aturada i concentració davant de
l’Ajuntament.

15 de FEBRER
Pont al rec del molí.

Construcció d’un pont que facilita
l’accés als horts del costat del rec
del Molí.

2 de FEBRER
Inauguració pista
petanca.

de

Després de força temps treballanthi, per fi es va poder inaugurar la
nova pista de petanca, al costat de
la Pista poliesportiva. Convidem
a tots els veïns a provar aquest
esport, una activitat senzilla i
divertida. Grans i petits poden
compartir aquest espai de lleure.

3 de MARÇ
La Passada de la Sopa.

De 9 a 1 del matí, es va fer La
Passada i posterior cercavila pels
carrers del poble, acompanyats
dels Gralluts de Palamós i dels
gegants i capgrossos de Verges.

Un any més, la plaça es va omplir
de gom a gom per menjar plegats
la Sopa de Verges.

8 de MARÇ
Aturada per
Feminista.

la

Vaga

Personal de l’Ajuntament i veïns
de Verges, van fer una aturada i
concentració davant l’Ajuntament
i van llegir el manifest en
commemoració del dia de la dona.

28 de MARÇ
Agermanament
Zuia.

amb

Al darrer ple municipal es va
aprovar
l’agermanament
de
Verges amb Zuia. Aquest acte,
és l’inici d’un projecte anomenat
Gure Esku Dago (A les nostres
mans) que vol crear vincles entre
pobles d’Euskal Herria i els Països
Catalans.

29 de MARÇ
Rebuda d’en Jordi Puig.

En Jordi Puig, que està fent una
ruta per tots els Països Catalans
en cadira de rodes per la Llibertat
dels Presos Polítics i la República,
va fer una parada a Verges.

Número 7. Primavera 2019
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LA LLAR D’INFANTS LES
BOMBOLLES
Nova gestió de la Llar d’Infants

gestió. De les famílies usuàries del servei en tenim
una valoració excel·lent. Ha estat molt fàcil treballar
amb vosaltres, com a empresa i sobretot com a
persones implicades.
Al mateix temps volem donar la benvinguda a Orió
Eduserveis amb qui continuem amb la mateixa il·lusió
i de qui també en tenim una molt bona valoració per
part de les famílies que utilitzen el servei.

Obres de millora a La Llar d’Infants
Bombolles

El curs 2016-2017 la llar d’infants de Verges va
ser gestionada per l’Associació EL GEBRE, qui va
guanyar el concurs públic que es va fer l’estiu del
2016. Aquest concurs es va plantejar per 1 any. Es
van introduir canvis en el model de gestió, entre
Ajuntament i empresa adjudicatària, i es volia
valorar a curt termini si la seva implementació era la
correcta.
Per el curs 2017-2018, tal i com marcava el plec
de clàusules, es va fer un altre concurs i aquesta
vegada l’adjudicació es va marcar en 3 anys (2 anys
més 1 de prorrogable).
Cal esmentar també que després de diferents
converses amb l’inspector de la nostra zona vam
aconseguir que l’entrada de nens a la Llar sigui de
0-3 anys.
En el concurs realitzat l’estiu del 2017, s’hi van
presentar tres projectes, tots ells molt interessants.
Per valorar les propostes presentades, es va
contactar amb tres persones vinculades al món de
l’ensenyament que van formar la mesa d’experts.
Segons els seus criteris, es van puntuar a dos
projectes amb una puntuació molt similar. Finalment,
l’empresa guanyadora i qui gestiona la llar és ORIÓ
EDUSERVEIS
Des d’aquí volem agrair públicament a l’Associació
El Gebre: a l’Adam , la Lídia i totes les educadores
per la seva professionalitat i la gran tasca realitzada.
Gràcies per la vostra implicació, sensibilitat i bona
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Pel que fa al manteniment de la Llar d’Infants, hem
continuat en petites obres de millora, que completen
les obres realitzades el curs 2016 -2017. Tot plegat,
per aconseguir que l’espai que disposem sigui el
màxim d’acollidor i pràctic pel desenvolupament i
educació dels nostres fills i filles.
Així doncs, hem comprat alguns jocs per la zona del
pati, ja que els existents estaven molt deteriorats.
Durant l’estiu del 2018, la brigada municipal en va
realitzar el muntatge. Esperem que els infants els
gaudeixin al màxim.
Durant aquest curs 2018-2019 hem continuat les
reformes de millora, amb la construcció d’un petit hort
al pati. Així com també hem comprat nous contes.

IE FRANCESC CAMBÓ – ESCOLA
NOVA 21
Des del setembre del 2016, la nostra escola ha passat
a formar part del programa educatiu Escola Nova 21,
i des del febrer del 2017 hem estat seleccionats per
formar part d’un dels 30 centres de Catalunya que
han entrat a la prova pilot de 2 anys.

Què és Escola Nova 21?
El model d’escola universalitzat a molts països
europeus va ser dissenyat fa més de 150 anys segons
un patró industrial per transmetre una cultura general
a tots els infants de manera homogènia, partint de
la base, que tots aprenen igual. El model d’Escola
Nova 21 inicia una tasca de renovació d’escola.

L’informatiu
Avui, en el nou context global complex i canviant,
l’educació ha de permetre donar resposta individual
i col·lectiva a reptes globals i a noves realitats. El
desenvolupament sostenible, la pobresa i inequitat,
els grans moviments poblacionals, la desigualtat
de gènere, la intolerància i la violència i el canvi
tecnològic exponencial està transformant les nostres
realitats. I requereix també capacitat per resoldre
problemes complexos, pensament crític i creativitat.
Aquest model agrupa quatre eixos intercomunicats
i interdependents : Propòsit educatiu dirigit a
desenvolupar competències per a la vida (aprendre
a conèixer, a fer, a conviure i a ser), pràctiques
d’aprenentatge basades en el coneixement existent de
com les persones aprenen, avaluació competencial i
global, amb mecanismes formatius que contribueixen
en l’aprenentatge i una organització autònoma i
oberta, capaç de l’autoreflexió i d’actualitzar-se.
Aquest projecte educatiu és molt interessant i
engrescador per a les famílies que busquen escola
per als seus fills.

Tot i això, ens trobem en constants dificultats, a
causa d’instal·lacions velles, que contínuament fa
que apareguin problemes en el funcionament del dia
a dia.

A més, l’escola està mancada d’espais; s’aprofiten
passadissos per a guardar jocs i llibres; s’ha anul·lat
l’aula d’informàtica, l’aula de música i la sala de
mestres, per a poder ubicar-hi les noves aules
addicionals; no hi ha prou aules ni espais per a fer
desdoblaments de grups de treball i reduir ràtios; els
docents han de fer tota la tasca que va més enllà de
l’horari lectiu en unes condicions de gran precarietat.

Situació actual
Tenim una escola pensada per una línia (1 classe
per curs) i a causa del progressiu augment d’alumnat
ha passat a ser de dues línies (2 classes per curs).
Aquest augment d’infants i l’envelliment de l’escola
que porta quasi 50 anys de funcionament, fa que les
instal·lacions actuals no siguin les més òptimes.

Opten per treballar com poden i quan poden a les
aules.

L’alumnat de Verges representa el 30 % del total del
centre i el 70 % restant, forma part dels pobles dels
voltants. L’Ajuntament hi posa tots els esforços per a
mantenir-la i anar-la adaptant.
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EDUCACIÓ
Tampoc no poden compartir el temps de descans
ni els àpats en cap espai que faciliti la relació i la
interacció. Tampoc hi ha despatxos per a entrevistes
amb els pares... No es compleixen les ràtios de
lavabos per la quantitat d’alumnes i docents del
centre.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament ha hagut de
cedir un altre pis dels anomenats pisos dels mestres,
per a ubicar-hi una nova aula. El Departament
d’Ensenyament n’ha pagat l’adequació i una nova
escala metàl·lica situada al pati, d’accés entre
l’escola i aquestes aules, per tal que els nens no
surtin del centre en horari lectiu.

Hem de dir que tant la direcció del centre com l’AFA
(Associació de Famílies d’Alumnes) són totalment
conscients del sobreesforç que l’ajuntament hi
destina i, tot i que a ells no els correspon, també
inverteixen econòmicament en la millora del centre.
L’estiu del 2017 van fer la remodelació del pati,
treballada prèviament amb la comunitat educativa,
amb nous jocs i separacions d’espais. La inversió ha
estat de 16.000€, aproximadament.
Resten pendents encara algunes millores previstes.

10

També lligat amb la reforma global del pati, la
direcció del centre va decidir també fer construir una
nova pèrgola de fusta al pati del darrera, per poder
disposar d’ombres i que els infants que no volen
jugar a la pista tinguin altres espais adaptats.
Fins el curs passat, l’AFA és qui gestionava tant les
extraescolars com el menjador. Des d’aquí agraïm
la gran tasca realitzada. En són unes poques mares
que, desinteressadament, destinen part del seu
temps lliure a la gestió diària d’una Associació que
comporta moltes tasques feixugues. Per aconseguir
un ambient còmode en el menjador de l’escola van
decidir fer-hi una millora i van canviar el sostre per
un d’acústic. La inversió de 9.000 € es va fer l’estiu
del 2017, entre moltes altres petites inversions que
es fan al llarg del curs.
A partir d’aquest curs 2018-2019, segons
requeriment d’ensenyament i del Consell Comarcal,
l’AFA ha deixat de gestionar el menjador, que ara
depèn directament del Consell Comarcal.
A causa de totes aquestes mancances, i veient que
la construcció esperada del nou Institut Escola no
arriba, vam decidir reprendre les reunions fetes
anteriorment i tornar a demanar hora de reunió amb
el director de Serveis Territorials del moment, el Sr.
Josep Polanco.
El passat 20 de desembre de 2017 ens vam reunir,
conjuntament amb l’inspector del Centre, el Sr.
Josep Gifre, representants de la direcció de l’IE
i representants de l’AFA. Allà vam presentar un
document treballat entre les tres parts, acompanyat
de fotografies de l’estat actual del nostre Centre i
de la inversió anual que hi destinem. El director del
moment, el Sr. Polanco, va veure la necessitat urgent
d’actuacions per la seva part. A partir d’aquí es van
adoptar una sèrie d’acords: posar el nostre centre
dins dels nous centres urgents a construir. A més,
hi hagué el compromís de realitzar una sèrie d’obres
de millora urgents a les que ja no es podia fer front,
com són la renovació dels lavabos del pati, millores
en els lavabos de dins, així com també la revisió
general de la teulada. De totes elles, de moment se
n’ha realitzat la renovació dels lavabos del pati.

L’informatiu
Passades les eleccions del 21 de desembre de
2017 hi hagué canvi de director al departament
d’Ensenyament. Actualment el director és el senyor
Martí Fonolleras, amb el qual ja hi hem tingut fins a
tres trobades. Fruit d’aquestes reunions i esperant
també una proposta per part del Departament,
se’ns ha informat que ja estem a la llista d’espera
de la provincia de Girona (en la posició 8 - 9) de
centres nous per a construir.
A ell també li vam ensenyar les mancances del
nostre centre, i es va comprometre a fer venir els
tècnics per a revisar la teulada de l’escola, ja que
últimament es veuen peces saltades i deteriorades.

Restem pendents d’aquesta actuació.
Mentre el nou centre no es construeixi, continuem
amb grans mancances que fan que el nostre
ajuntament hi destini molts esforços econòmics.
És per això, que hem buscat alternatives. Hem
trobat que d’altres escoles que es troben a la
nostra situació, tot i que no estiguin obligats, els
ajuntaments de l’àrea d’influència han redactat un
conveni de col·laboració en el que aporten un tant
per alumne i any. Aquesta proposta s’ha traslladat
als altres ajuntaments i s’hi està treballant.

PROJECTE PATIS OBERTS
Per altra banda, hem engegat el projecte de Patis oberts, que ha començat a funcionar amb èxit.
L’Ajuntament de Verges, amb la voluntat de promoure la cultura del lleure, l’ampliació i l’optimització dels
espais públics de convivència, va obrir les instal.lacions exteriors d’Infantil i Primària de l’IE Francesc
Cambó de Verges. Amb aquesta iniciativa també es faciliten espais segurs i adequats on petits, joves i
adults podran gaudir del seu temps lliure per fer esport i jugar. A les portes d’accés s’hi poden trobar les
normes d’ús.
• La disposició de l’espai i de les pistes està supeditada a la no utilització per part del centre, entitats o
serveis municipals.
• Els menors de 8 anys hi han d’anar acompanyats d’un adult obligatòriament.
• No poden entrar-hi animals.
• No s’hi pot fer ús de bicicletes, monopatins, patins...
• No s’hi poden trepitjar ni perjudicar els jardins.
• Cal tenir cura de les instal.lacions i el seu mobiliari.
• No s’hi pot instal·lar mobiliari particular (cadires, taules...).
• No s’hi poden organitzar àpats o celebracions particulars.
• No s’hi pot fumar ni prendre begudes alcohòliques.
• No s’hi pot fer ús de recipients de vidre.
• S’ha de recollir qualsevol resta o deixalla que s’hi hagi produït i deixar-la als contenidors o papereres
corresponents.
• Cal respectar els horaris d’obertura i tancament de les Instal.lacions.
CALENDARI I HORARI:
• De setembre a març
De dilluns a divendres, de dos quarts de 5 a les 6 de la tarda.
• D’abril a juny
De dilluns a divendres, de dos quarts de 5 de la tarda a les 8 del vespre.
Es demana la col.laboració de tothom per ajudar-nos a mantenir l’ordre i respectar les instal·lacions.
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TASTEM EL MÓN

Verges, així com organitzar i realitzar les diferents
activitats que s’adrecen a aquest col·lectiu.
Un altre dels objectius és la creació del Consell de la
Gent Gran de Verges, un Consell que canalitzarà les
demandes de les persones grans de Verges i tindrà
un caràcter consultiu de cares a l’Ajuntament.

SIE

El passat estiu, el poble de Verges va organitzar
una nova edició de Tastem el Món. Pensem que és
una bona manera de conèixer les diferents cultures
que conviuen al nostre poble i sempre a través dels
diferents plats que s’elaboren. Una nit fantàstica,
amb un ambient espectacular i moltes coses
per a compartir. Volem agrair de tot cor a tots els
participants que van ajudar a fer-ho possible.
Els beneficis d’aquesta edició 2018 varen ser de
926,73€ i varen anar destinats a l’entitat Open Arms,
una organització no governamental de Badalona
que té la missió de rescatar del mar a totes aquelles
persones que intenten arribar a Europa.

LA MARATÓ DE TV3
L’edició de La Marató de TV3 de l’any 2018 anava
dedicada al càncer. Com cada any, les entitats
del poble van organitzar les diferents activitats
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Verges.
La recaptació final d’aquesta edició ha estat de
2.182,53€. Agraïm l’esforç de totes les entitats i
persones que hi col·laboren d’una o altra manera, el
seu esforç per què La Marató a Verges sigui un altre
dia important en el calendari de celebracions.

CONSELL DE LA GENT GRAN: UN
PROJECTE AMBICIÓS
Durant el 2018 vam iniciar el projecte de la Gent Gran
de Verges. Aquest projecte es realitza mitjançant
un Conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà i els objectius són els d’identificar i valorar
les necessitats de les persones grans residents a
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Com cada curs escolar, tenim el reforç educatiu
del SIE que s’organitza mitjançant un conveni amb
l’entitat de Càrites i amb la col·laboració de l’Escola.
Aquest reforç educatiu és molt positiu per als nens
i nenes que hi acudeixen i es comprova que el seu
rendiment i resultats acadèmics es reforcen i, fins i
tot, milloren.
El SIE es realitza els dimarts i dijous de les 5 a 7 de
la tarda amb l’ajuda i el suport dels voluntaris. Sense
tot ells, aquest projecte no podria ser possible. Així
doncs, volem aprofitar per donar-los les gràcies. Fins
ara, el SIE es realitzava a la Sala de Lectura, però
després de les festes de Nadal ha passat a realitzarse a les noves aules de primària, a l’antic edifici dels
mestres.

PUNXADES DE RODA
Com ja sabeu, el passat 4 de novembre del 2017,
el poble es va despertar amb una gran bretolada:
més de 139 cotxes amb les rodes punxades (segons
les dades que tenim a l’Ajuntament). La veritat és
que aquell dia vam viure d’una banda la indignació
de tots els veïns que amb estupefacció van rebre
aquesta agressió i, de l’altra, tot un seguit de mostres
de solidaritat d’empreses i persones d’arreu que es
van posar en contacte amb l’Ajuntament per ajudar
amb tot el que van poder.
L’Ajuntament en ple vam convocar una assemblea
a la plaça major per intentar gestionar la ràbia i
tristesa de tots plegats. L’endemà mateix vam crear
una Caixa de Solidaritat per canalitzar totes les
ajudes que anàvem rebent. Des d’aquí volem agrair
a tots aquells que en van fer arribar qualsevol mena
d’ajuda, ja sigui econòmica, anímica o material.
Moltes gràcies!

L’informatiu
Mesos més tard, es va organitzar una Arrossada
Solidària per recaptar fons pels afectats. D’entre tota
la recaptació, es van aconseguir un total de 6.053,29
euros. Aquest import es va repartir de forma equitativa
entre els afectats. Així doncs, l’import final de l’ajuda
va ser de 46,64 euros per cada roda punxada.

IGUALTAT
L’Ajuntament de Verges s’ha adherit al Pla Comarcal
de Polítiques d’Igualtat que ha promogut el Consell
Comarcal del Baix Empordà per un període entre els
anys 2017-2021. Aquest pla és d’àmbit comarcal i
dóna compliment al que estableix la llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

CURSOS DE CATALÀ
El curs 2017/18 es va organitzar des del Consorci
el cursos de català nivell B1 i B2. El de nivell B1 es
va realitzar del 7 de novembre al 8 de febrer amb 17
assistents, i el de nivell B2, amb 13 assistents, es
va iniciar el 20 de febrer i s’acabarà el proper 17 de
maig.
També s’ha iniciat el projecte de parelles lingüístiques.
En aquests moments, a Verges, tenim dues parelles
lingüístiques i esperem que en un futur augmentin,
ja que és una bona manera d’aprendre i d’ensenyar
la nostra llengua a persones que els falta fluïdesa a
l’hora de parlar.

TALLER DE CUINA SALUDABLE

De cares a fomentar els hàbits saludables i
promocionar la salut dels vergelitans, es va organitzar

un Taller de Cuina Saludable on la nutricionista i
infermera Sara Cruz ens va deleitar amb l’elaboració
de plats senzills però a la vegada atraients, variats i
deliciosos. És un tipus de cuina adreçada a totes les
edats. Aquest taller va tenir una molt bona acollida
i els assistents van fer-ne una molt bona valoració.
Des del consistori ja estem valorant la possibilitat de
fer-ne més.

PROJECTE ESPAI LLAR D’INFANTS
BOMBOLLES AMB LA GENT GRAN
Les educadores de la Llar d’Infants de Verges han
proposat un projecte d’apadrinament dels nens i
nenes amb les persones grans del poble. L’objectiu
d’aquest projecte és crear vincles d’estima fomentant
l’educació comunitària en l’entorn més proper dels
infants, on adults i infants puguin recolzar-se i cuidarse mútuament.
La idea és que la gent gran vagi a la Llar d’infants
una vegada a la setmana o cada quinze dies de 10 a
11:30h per acompanyar als infants en algunes de les
seves rutines diàries.
Us animem a participar-hi i properament us
informarem de la reunió per explicar-vos amb més
detalls aquest projecte tan innovador i bonic a la
vegada.

SERVEI DE CÀTERING/ MENJADOR
COMUNITARI
Els Serveis socials de Verges van detectar la
necessitat que algunes persones del poble, pels
motius que siguin, tenen dificultats a l’hora de menjar
i realitzar els seus àpats.
Moltes vegades les persones grans i/o persones
amb alguna malaltia, els és molt difícil portar una
alimentació adequada i saludable.
Com sabem, portar una bona alimentació ajuda a
mantenir el nostre estat de salut i és un dels factors
importants per poder-nos recuperar en un procés
de malaltia i/o de convalescència. Moltes vegades,
durant aquests processos se’ns fa molt difícil portar
una alimentació equilibrada i adequada que ens
ajudarà a la nostra recuperació.
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Tanmateix, l’alimentació és un factor molt important
en les persones grans per evitar el deteriorament
de la seva salut.
És per tot això, que l’Ajuntament de Verges vol
oferir a les persones que ho necessitin un servei
de Càtering a domicili. Aquest servei el gestionarà
l’Ajuntament amb una empresa de càtering del
nostre entorn i que té en les seves funcions la
vessant social.
Es confeccionaran els menús mensuals atenent a
les necessitats dels usuaris del servei.
Sabem que és un projecte ambiciós i per això el
volem compartir amb els pobles del nostre entorn
que sabem que tenen una problemàtica semblant.
Us mantindrem informats d’aquesta iniciativa.

CASAL DE JUBILATS

Aquest any 2018 s’havia de renovar la Junta
del Casal de Jubilats i no es va presentar cap
candidatura. Degut a això, l’Ajuntament de Verges
haurà d’assumir la gestió d’aquest espai municipal,
així com també les diferents activitats que s’hi fan.
El nostre objectiu és continuar amb les diferents
activitats que ja s’hi realitzen i tenir l’espai obert
perquè els usuaris el puguin continuar utilitzant,
així com dinamitzar aquest espai per poder-hi
realitzar altres activitats. Per això, properament es
contractarà una persona que serà l’encarregada de
portar aquest espai i la realització de les diferents
activitats.
L’Ajuntament tindrà en compte els resultats del
projecte realitzat amb el CCBE sobre la gent gran
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de Verges a l’hora de proposar activitats.
El ball dels diumenges es continua fent, però
actualment ho organitza l’Associació Empordà
Ball. L’Ajuntament i aquesta entitat varen signar
un conveni per continuar fent aquesta activitat al
poble.

JOVENTUT
Aquest curs escolar s’ha continuat amb l’Espai
Jove de Verges. Aquest espai el coordina una
dinamitzadora que fa dinàmiques i activitats de
grup. Els usuaris d’aquest espai són joves que
estudien a l’Institut de Verges. Aquest espai
es coordina amb l’Institut, els Serveis Socials i
l’Ajuntament de Verges. L’espai Jove es fa a la
sala de baix de la Casa de Cultura els dijous de 4
a dos quarts de 6 de la tarda.
El curs passat es va tornar a realitzar el projecte
“Cliquem-on” entre alumes de l’Institut i persones
grans. És un projecte amb un objectiu principal:
l’intercanvi de coneixements entre els joves i les
persones grans, i compartir mútuament diferents
experiències.
També es va iniciar també un projecte liderat pels
Serveis Socials de Verges conjuntament amb
l’Institut Escola per donar atenció als alumnes
que han rebut alguna expulsió de l’Institut.
Una educadora social farà atenció d’una hora
setmanal a aquests alumnes amb l’objectiu
de tractar la problemàtica que els afecta i les
diferents qüestions que els pugui preocupar, i
d’aquesta manera intentar ajudar-los i reconduir
actituds.

COL·LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
L’Ajuntament de Verges ha iniciat una col.laboració
amb el programa de Serveis de mesures penals
alternatives amb el Departament de Justícia de
ls Generalitat de Catalunya, que consisteix en
l’obligació de la persona penada d’exercir una
activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès
social amb la finalitat de servir de reparació a la
comunitat per la infracció comesa.

MEDI I PATRIMONI, OBRES I SERVEIS I URBANISME

MEDI I PATRIMONI
Durant els darrers mesos s’han fet diferents
actuacions de les quals us en volem fer
coneixedors. Una d’elles és la construcció d’una
passera per accedir amb seguretat al camí dels
horts del rec del Molí al carrer Orient. Una altra
millora és els dos cadirats que s’han posat al rec
de l’Estany per poder regar els horts sense perill .

L’informatiu

Volem agrair des d’aquí les diferents aportacions
particulars que s’han fet a la sala de lectura, així
com tots aquells voluntaris i voluntàries que ens
ajuden a dinamitzar la sala de lectura. Lligat amb
això, cal dir que mitjançant el Programa de Garantia
Juvenil, hem contractat una persona per l’obertura
de la sala de lectura i alhora ens ajuda a reforçar la
mancança de personal administratiu a l’escola.

OBRES I SERVEIS
•
•
•
•
•
Per altra banda, aquests 4 anys ens han servit
per poder analitzar amb calma com afrontaríem
el repte de restaurar i poder mantenir en un futur
els recs de Verges. Els canvis socioeconòmics,
el cranc americà i el poc manteniment dels recs
ens han abocat a la situació actual on els marges
cauen, l’amplada dels recs ha augmentat massa,
s’han deixat perdre els camins de pas... Enfront
d’aquesta deixadesa dels últims anys que ha
degenerat en l’estat actual, ens hem decidit a
tirar endavant un projecte per a la restauració de
tota la zona dels recs al seu pas per Verges. Fent
un corredor natural entre el poble, els recs i el riu
incloent criteris ambientals, paisatgístics, socials
i patrimonials.

SALA DE LECTURA
La sala de lectura és oberta de dimarts a divendres
de 3/4 de 5 de la tarda fins a 2/4 de 8 del vespre.
Cada divendres a la tarda la sala esdevé un espai
de ludoteca, excepte l’últim divendres de cada mes
que hi ha el ja tradicional “Contacontes”, de 6 a 2/4
de 8 de la tarda.
Aquest any hem comprat llibres de còmics per a
adolescents i adults que estan a la vostra disposició
en règim de préstec.

•
•
•
•
•
•

Arranjament de la façana de la sala de lectura
i la llar d’infants.
Encofrat del pont del camp de futbol.
Ressembrar la gespa del camp de futbol
Arranjament de la teulada dels vestuaris del
camp de futbol.
Arranjar diferents camins malmesos per la
pluja.
Esmena errors de números cívics del carrer
Ample.
Senyalització dels serveis bàsics del municipi
a les carreteres.
Arranjament de la Sala Polivalent de
l’Ajuntament de Verges.
Millora del pati de la llar d’infants.
Substitució de llums dels fanals de diversos
carrers del poble, per llum de leds.
Diferents tasques de millora a l’escola d’infantil
i primària.

COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS
Us volem traspassar una informació de servei
per a totes aquelles persones que no tingui
els desaigües de casa seva connectats al
clavegueram municipal. En el moment que entri
en funcionament el col•lector les persones que
no tinguin connectat el seu desaigua al col•lector,
tindran un temps prudencial per adaptar-se a la
nova llei q no permet fer abocaments als rius,
recs i rieres. Aquestes persones hauran de posar
una fossa sèptica o alguna altra solució.
Els tècnics de l’ajuntament es posen a la vostra
disposició per resoldre qualsevol dubte o consulta.
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POUM
L’any 2017 vam iniciar els estudis i treballs
previs per a la redacció d’un nou pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM). Seguim avançant
i treballant-hi conjuntament amb els membres de
l’oposició i del grup redactor del projecte. L’any
passat es van portar a terme diferents jornades
de participació obertes a tothom per parlar sobre
diferents aspectes com:

Han estat mesos de molt treball, però pensem que
ha estat un gran canvi positiu per a tots nosaltres.
Els canvis d’aquestes característiques no són mai
fàcils, però estem a l’administració pública per
afrontar, treballar i millorar aspectes primordials de
la nostra vida del dia a dia que moltes vegades hi
són i en som conscients, però costa d’afrontar-los.
Un projecte, també, que ha tingut molt bon acollida
al poble i que ha començat a donar els seus fruits.

Medi ambient i mobilitat urbana.
Activitats econòmiques i serveis als ciutadans.
Criteris d’actuació o model de desenvolupament
urbà.
Van ser unes jornades molt profitoses en les
quals els assistents van reunir-se en grups de
treball i van anar desenvolupant diferents punts
per arribar a diferents conclusions que es tindran
en compte a l’hora de redactar el nou pla.
Actualment, l’equip redactor del projecte es va
reunint amb tots aquells veïns i propietaris que
han demanat hora per interessar-se pel projecte i
per aportar les seves pròpies visions.

PORTA A PORTA
Com sabeu, el passat mes d’octubre vam iniciar el
nou sistema de recollida de residus Porta a Porta,
un projecte que portàvem treballant durant molt
temps amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
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Amb la implantació del nou sistema de recollida,
s’han triplicat els volums de tones de residus
reciclats pels veïns, que fins ara ni tan sols
superaven el 30% i que al cap de sis mesos ja són
el 90% del total de quilos recollits mensualment.
Segons dades del Consell Comarcal del Baix
Empordà, que gestiona el servei, de les 26 tones
que les llars del municipi enviaven, de mitjana, cada
mes a l’abocador, les darreres dades mensuals
tancades corroboren la generació de només 2,5
tones de fracció resta.

L’informatiu

D’aquest volum de rebuig, una tercera part
correspon a bolquers i tèxtils sanitaris, com ara
compreses o gasses, que no es poden reciclar.
I pel que fa a la selectiva, destaquen els bons
resultats pel que fa a l’orgànica, que s’han
doblat respecte a les tones que només 50 llars
compostaven voluntàriament un any enrere. O els
envasos, la fracció en què s’ha disparat més el
volum de recollida, multiplicat per quatre. El servei
dona cobertura a un 83% de la població, amb 535
jocs de cubells repartits.

Quan portem mig any amb el nou servei de
recollida i amb la minideixalleria en funcionament,
també hem pogut anar valorant les mancances
i/o deficiències que s’han ocasionat i que ens
serviran per anar millorant de cares a un futur.

Amb el servei de porta a porta, també posat a
disposició dels vilatans la minideixalleria municipal,
per donar sortida a la resta de residus domèstics,
com ara mobles, trastos vells, residus especials,
elèctrics, restes vegetals, fustes i runes. També
és un recurs per a les segones residències o
veïns que ocasionalment, pels motius que siguin,
no poden seguir el calendari establert del porta
a porta. En pocs mesos, ja hi han comptabilitzat
més de 2.000 entrades, ja que el sistema permet
entrar a la deixalleria en un ampli horari d’obertura.
Els veïns l’utilitzen en gran mesura, per a dipositarhi restes de fusta, ferralla, poda, andròmines i
residus elèctrics i electrònics.

També us volem fer coneixedors d’un parell de
notícies lligades amb el Porta a Porta a nivell
comarcal que ens seran molt útils per a una millor
optimització del servei. Aquest estiu es farà un
nou concurs de residus del Consell Comarcal per
tal d’incorporar en d’altres municipis veïns aquest
nou sistema de recollida. L’altra notícia és que
s’incorporarà en aquest concurs la gestió de la
planta de transferència de Forallac. Això permetrà
evitar cada nit el llarg viatge del camió carregat
fins a les plantes de transferència o abocament on
estem anant actualment.

Per acabar, comentar-vos que per qualsevol
dubte, queixa o suggeriment podeu posar-vos en
contacte amb l’àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Baix Empordà, trucant al 620 23 20
96.

Número 7. Primavera 2019
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MEDI I PATRIMONI, OBRES I SERVEIS I URBANISME
El proper dia 23 d’abril s’iniciaran les obres del carrer dels Bous. Durant uns mesos, la circulació
viària es veurà afectada. Els demanem paciència i comprensió. Gràcies.
Per a qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos al següent contacte del personal de l’obra.
Pere Serra 606354180.

18

L’informatiu

JUNTES DE GOVERN I PLENS MUNICIPALS
Junta de Govern Local 25 d’octubre de
2018
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Verges i Càritas Diocesana de Girona-Baix Ter agrupació
de parròquies, per a la gestió del programa suport a
l’escolaritat, projecte SIE-Servei d’intervenció educativa
a la població de Verges per a l’any 2018-2019.
Es dona coneixement, que la Junta del Casal de Jubilats ha
dimitit i davant la no substitució de la mateixa, cedeixen a
l’Ajuntament de Veges tant la gestió, el material (adjunten
llistat annex) i la quantitat econòmica de 6.121,60 euros.

Junta de Govern Local 29 de novembre
2018
Atorgar a l’Associació “La Sopa de Verges” una subvenció
de 318 euros en concepte de l’assistència a la 7a Trobada
d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya.
APROVAR l’expedient de contractació administrativa i
l’adjudicació del contracte menor de subministrament:

APROVAR l’expedient de contractació administrativa i
l’adjudicació del contracte menor de serveis següent:

8/18

Núm
Regidoria

Alcaldia

Empresa

Laura Rovira Masiques

Concepte

Contractació del servei de preparació
i coordinació d’Aula Oberta, per
aprendre a crecar feina a persones que
no disposen d’aquestes eines.

Import(IVA

4.120,00 €

Inclòs)

APROVAR l’expedient de contractació administrativa i
l’adjudicació del contracte menor de serveis següent:

9/18

Núm

6/18

Regidoria

Alcaldia

Regidoria

Alcaldia

Empresa

Laura Rovira Masiques

Empresa

IN2IN SOLUCIONS TECNÒLOGIQUES,
SL

Concepte

Contractació del servei de preparació i
coordinació del Taller de joves.

Concepte

Llicència antivirus ESET Endpoint Prot
ADV 1A

Núm

Import(IVA

Import(IVA
Inclòs)

312,30 €

APROVAR l’expedient de contractació administrativa i
l’adjudicació del contracte menor de subministrament:

1.480,00 €

Inclòs)

APROVAR l’expedient de contractació administrativa i
l’adjudicació del contracte menor de serveis següent:

10/18

Núm

7/18

Regidoria

Alcaldia

Regidoria

Alcaldia

Empresa

Excavacions JPeraferrer SL

Empresa

ECA, ENTIAT COL·LABORADORA DE
L’ADMINISTRACIO SL

Concepte

Contractació del servei d’arranjament
de camins municipals, amb àrid reciclat.

Núm

Import(IVA
Concepte

Inspecció periòdica ascensor

Inclòs)

10.706,86 €

Import(IVA
Inclòs)

136,79 €

Número 7. Primavera 2019
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JUNTES DE GOVERN I PLENS MUNICIPALS
Ple Ordinari 29 de novembre de 2018
S’aprova inicialment el canvi de denominació de la Placeta
per Placeta de l’1 d’Octubre.

Núm
Regidoria

Alcaldia

Empresa

Walfrido Strohecker SL

Concepte

Renovació connexions amb la receptora
d’alarmes de l’ajuntament, les escoles i
l’oficina de turisme – centre de visitants.

S’aprova l’expedient administratiu per a l’adjudicació del
contracte d’obres per al projecte de millora dels serveis
i pavimentació anomenada “Arranjament del carrer
dels Bous” a Verges, així com el Plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
S’aprova provisionalment l’expedient 4/2018
modificacions de crèdit en el pressupost del 2018.

Import(IVA

de
Inclòs)

Junta de Govern Local de 31 de gener de
2019
Acceptar les bases que regeixen la convocatòria de
la subvenció per a subvencions a ajuntaments per a
la promoció de la salut i intervencions terapèutiques i
sol·licitar una subvenció a Dipsalut, per l’import de 4.162
euros per poder desenvolupar el projecte SOM ACTIUS!.
Acceptar les bases que regeixen la convocatòria de la
subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa
i l’exclusió social i per l’atenció social i sol·licitar una
subvenció per l’import de 4.900 euros, cost del projecte
Aula Oberta 2019 a Dipsalut.
Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a
despeses corrents, en concepte d’ enllumenat públic,
neteja viaria i conservació de camins i recs, que s’imputarà
a la corresponent partida pressupostària per un import de
44.565,50 euros.
Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a
despeses culturals, per l’import de 7.864,50 euros en
concepte de les contractacions de La Selvatana, Pot Petit,
espectacle “màgia a la biblioteca”, “contes castanyes i
bolets” i “la llegenda de Sant Jordi”.
Sol·licitar una despesa de 800 euros per actuacions ens
camins públics municipals.
Sol·licitar una ajuda de 1.019,28 euros per renovar la
maquinària corresponent a noves tecnologies.
APROVAR l’expedient de renovació de contractació
administrativa i l’adjudicació del contracte menor de
serveis següent:
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3/19

797,39 €

Incrementar globalment les retribucions del personal
un 2,25% respecta de les vigents a 31 de desembre
2018, en aplicació al Reial Decret-Llei 24/2018, de
de desembre, per el qual s’aproven mesures urgents
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

en
de
21
en

Aprovar la certificació única de l’obra presentada per
l’empresa Obres i Construccions Joan Fuster SL, per als
treballs corresponents a “Arranjament de la Sala Polivalent”
per un import de 67.177,47 euros, sense IVA.

Ple Ordinari de 31 de gener de 2019
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Verges i el Consell
Comarcal del Baix Empordà per a la prestació del servei
integral de recollida i eliminació dels residus municipals pel
sistema de recollida porta a porta.
Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici
2019, amb una previsió d’ingressos de 1.088.578,61 €, i
una previsió de despeses de 1.088.578,61 €
Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Mostrar suport persones investigades i fer una crida a
totes les forces polítiques i sindicals, a totes les entitats i
a tot el teixit associatiu del país a prendre partit i plantar
cara a una nova vulneració de drets civils, polítics i socials.
Exigir al govern espanyol i als seus representants al
territori que doni explicacions per les detencions i la forma
com s’han produït.

L’informatiu
Exigir responsabilitats als responsables polítics
i policíacs d’aquesta operació que només fa que
augmentar l’alarma social i confirmar la judicialització de
la política i el tancament en banda a solucions polítiques
i democràtiques que responguin a la greu crisi política,
social i econòmica i donant ales des de les institucions
a les propostes i els posicionaments de l’extrema dreta.

Junta de Govern Local 27 de desembre
de 2018

Exigir al govern espanyol la retirada de la denúncia
interposada per ADIF pels talls de les vies del TAV el
primer d’octubre del 2018 i donar suport a la recollida de
signatures iniciada per els i les estudiants.

Acceptar la contractació dels grups que es detallen a
continuació per a fer les actuacions proposades durant
les dates que es detallen i amb els preus que s’annexa a
continuació:

F17678640
40273137H
B55639645

S’autoritza el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Verges i Càritas Diocesana de Girona per al
manteniment del Centre de Distribució d’Aliments (CDA)
de Torroella de Montgrí – Baix Ter.

MUSICS DE CATALUNYA LA SELVATANA
SCCL
ROGER VIDAL PEREZ PELUKASS

Sardanes 6 01 2019
concert i ball
Grup musical 5 01 2019

BYMEDIO SUBMSRINO SEGUIREM
INTERNACIONAL

6.050,00€
1.936,00€

Actuació 5 01 2019
musical

1.210,00€

Farcell de jocs 7 01 2019

450,00€

Cuidemnos 4 01 2019

2.178,00€

B55163802

AUDIOVISIAL RENTAL COSHOM GROUP Concert Ovidi4 4 01 2019
EVENTS HOLDING SL

2.178,00€

B55267967

LLOGUERS BOSCH SL

Cadires i
taules festa

822,80€

B17851346

LLOGUERS DEL TER, SLU

grup elct.
Festa hivern

889,06€

B17394495

BARRIS SALA SL

Cortines

3.630,00€

Impremta

70,00€

Neteja pavello

205,70€

G17734948

ASS CULTURAL DOS PER FEFE
QUATRE

24363676Y

BORJA PENALBA CATALÀ TRAFIC DE SONS

78002129K
B17314816

SUSANNA COLL COLOMER DIGITAL
MARTIN SANAHUJA SL ASISGRUP

B55182471

FEDERAL SERVEIS
AUXILIARS

Seguretat

353,20€

A17799099

FEDERAL VIGILANCIA I
SEGURETAT SA

Seguretat

444,68€

Teatre

1.306,80€

B55062731

CIA DE TEATRE ANNA Momo
ROCA SL
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L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Estar al capdavant d’un ajuntament no és senzill; vol
temps, implicació, paciència, comprensió i mà esquerra.
Quan hi entres tardes un temps a adaptar-t’hi, i quan t’hi
has adaptat ja ha passat més d’un any. I amb el temps no
saps si podràs culminar tots aquells projectes i objectius
que havies anat planejant.

Han estat quatre anys, també, de compromís amb el País
i d’estar a disposició del moment excepcional que vivim.
Vam dir que treballaríem per la independència des del
primer dia i així ha estat. Hem actuat sempre, hem desobeït
quan ha calgut, no hem callat mai davant les injustícies i
hem gestionat la repressió de la millor manera que hem
pogut i sabut. Una repressió que ens ha tocat de ple al
nostre poble: punxades de roda, visita d’encaputxats a la
matinada, amenaces constants a l’ajuntament, etc. I sense
oblidar l’acusació per delicte d’odi que pesa sobre el nostre
company i alcalde, l’Ignasi Sabater. O la seva detenció
vergonyosa i irregular que es va produir la matinada del
passat 16 de gener. Tot plegat forma part una vegada més
de l’estratègia de la por per aturar un moviment pacífic que
no té marxa enrere. Així doncs, des d’aquí volem donar
el nostre suport a l’Ignasi i la seva família. Gràcies per la
valentia i la fermesa que has demostrat en tot moment.

Valorem de forma molt positiva aquest mandat. Hem
treballat intensament i amb un projecte clar des del primer
dia, pensant en tot moment en el poble i la seva gent.
Hem estat valents i hem optat per projectes que no eren
senzills d’iniciar: l’estudi del nou POUM (Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal), la posada en funcionament del nou
servei de recollida de residus Porta a Porta, la construcció
de la nova minideixalleria, l’estudi i implementació d’una
nova circulació a l’interior del poble amb noves zones
d’aparcament, entre d’altres. Han estat quatre anys
d’encerts, però també d’errors. Errors que ens han servit
per fer-ne un aprenentatge i seguir millorant.

Per acabar, també volem tenir unes paraules pels
companys que aquests quatre anys han estat a l’oposició.
Lamentem no haver compartit govern amb vosaltres;
sabeu que aquesta era la nostra intenció des del primer
dia. Lamentem també que, malgrat això, no hàgim pogut
compartir projectes ni tasques de manera totalment natural.
Al cap i a la fi, tots estàvem aquí per treballar pel poble.
Tanmateix, volem aprofitar per agrair-vos que en projectes
de poble com han estat el POUM i el Porta a Porta us hi
hàgiu implicat des del primer dia. I ens reafirmem amb el
que dèiem: dels errors que hàgim comès, n’hem fet un
aprenentatge que ens servirà per seguir millorant.

Ara fa quatre anys, el grup Junts
fem Poble – CUP vam presentarnos a les eleccions amb la intenció
d’aportar el nostre granet de sorra a
la gestió del dia a dia del poble de
Verges i treballar per la seva gent.
Gràcies a la confiança rebuda,
vam tenir el gran repte d’estar al
capdavant de l’ajuntament i desenvolupar nous projectes i
noves maneres de fer.

Benvolguts,
Una de les tasques fonamentals
d’un govern municipal és prestar els
serveis bàsics als ciutadans del seu
municipi de forma efectiva sense
malbaratament de recursos.
Entenem que l’ideal és que el governant municipal escolti
al ciutadà i valori quines són les polítiques que més poden
afavorir als veïns i adequar o crear equipaments i serveis
necessaris per donar resposta als interessos i necessitats
d’aquests. Sempre que sigui possible des de l’administració
pública no s’ha de suplir la iniciativa ciutadana, en tot cas
pot incentivar la mateixa responent a uns criteris d’interès
de millora del benestar de tots els ciutadans.
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Entenem que tots els governs municipals que han governat
fins al moment a Verges han seguit aquest criteri i dins les
possibilitats de cada moment amb menys o més encert
però segur que sempre amb les millors intencions.
Pel que fa a equipaments i millores en infraestructures
podríem dir que els últims anys s’ha fet molta feina. Aquest
últim quadrienni l’equip de govern ha culminat un seguit de
projectes embastats o bé iniciats per l’antic equip de govern
i n´ha iniciat i culminat de nous. També tenim en compte la
construcció del nou dispensari que s’haurà d’iniciar a curt
termini i de
l ‘institut-escola que entenem que amb
moltes més dificultats, però amb l’esforç de tots plegats,
s’acabarà construint. És de justícia.
No obstant tot aquest camí molt positiu, pensem que ja
toca plantejar-nos la millora de la casa de cultura. Cada dia

L’informatiu
és més utilitzada i té moltes mancances que un equipament
municipal no es pot permetre. L’espai no és adaptat per
a persones amb minusvalidesa, el sistema d’il·luminació
és molt poc eficient i molt millorable, la climatització
és inexistent fins al punt que no és possible escalfar
adequadament els espais tots alhora de forma eficaç, la
instal·lació elèctrica està malmesa en part,... Ens agradaria
que qui redacti els pressupostos dels pròxims anys veiés
com a una prioritat la millora d’aquest espai.
Dèiem al principi que l’administració pública ha
d’incentivar polítiques que reverteixin al benestar dels
seus conciutadans. Com a societat que es vol moderna,
democràtica i justa, pensem que toca encarar amb valentia
i sense prejudicis la inclusió dels nouvinguts.

Tornem a recuperar després de més
de dos any inactiu el butlletí municipal,
i segurament serà el butlletí final de
legislatura, de balanç i de tota la feina
feta (el proper que veurem ja hauran
de ser els programes electorals).
4 anys a l’oposició donen per ben poc, certament, perquè
és difícil de participar en les decisions del municipi, tot i
les propostes, les preguntes i comentaris. La majoria que
té l’equip de govern serveix per callar-nos, fer les coses
internament sense participació, sense explicacions, sense
comptar amb ningú, tot i la pretesa i presumpta voluntat
de voler-nos en les decisions, de ser molt participatius (0
processos de participació), molt dialogants. Però nosaltres,
tot i aquest hermetisme ens hem ofert, hem ofert la nostra
experiència, el nostre coneixement de l’ajuntament, del
territori, de les institucions, els nostres contactes, tot!
Però res d’això ha volgut ser escoltat ni acceptat. I ho
lamentem molt, perquè de la mateixa manera que nosaltres
escoltàvem els alcaldes anteriors, hauria estat interessant
fer el mateix i d’aquesta manera no caure en errors com fer
la deixalleria semi-comarcal a un espai lliure, on no s’hi pot
construir res i haver de córrer a fer-se un permís provisional
per no perdre una subvenció.
Fer plens cada tres mesos (o més en algunes ocasions) ens
permet ben poc de poder incidir en la vida municipal.
En aquests dos darrers anys s’han viscut moltes coses
a nivell local, es van acabar obres projectades i amb
finançament: sanejament, ajuntament, la millora del rec de
l’Estany, etc; i s’han pogut engegar coses noves perquè

Fa molts anys que compartim serveis, equipaments,
carrers. Només faltaria. Però si volem ser sincers amb
nosaltres mateixos, encara queda molt per fer en l’àmbit
de les percepcions, de costums,... Tenim clar que aquesta
problemàtica no respon únicament a l’àmbit local però
estem convençuts que des de l’ajuntament s’ha de treballar
amb determinació i posar les bases per aconseguir un
poble cohesionat de forma completa.
Per últim, volem fer arribar el nostre més sincer escalf al
nostre alcalde en l’embat sofert des dels poders de l’estat
espanyol i animem a tots els vergelitants que no deixin mai
d’expressar els seus anhels personals i col·lectius, siguin
els que siguin. Els drets humans no es negocien.

cal dir que des de la vicepresidència de l’Oriol Junqueras
es van pagar tots els deutes amb els municipis, i a Verges
eren molts diners que es devien; però també continuen
temes encallats: algunes per manca d’interès i d’altres
perquè no hi ha manera que s’aconsegueixin aprovar els
pressupostos de la Generalitat per a poder tirar endavant
projectes importants.
Però també han passat moltes coses a nivell nacional. L’1
d’octubre de 2017 serà recordat fins a la infinitat. No cal
dir que aquell dia tots vam estar a l’altura, tot el poble. Ens
vam aixecar molt aviat per tal de defensar les urnes i tot el
material per al referèndum. Material que feia pocs dies que
havia arribat a través del nostre partit, a tots els pobles. Una
feina feta totalment en secret setmanes abans. Ningú sabia
si hi hauria urnes, ni paperetes ni butlletes, tret d’uns quants,
però durant el mes de setembre per les carreteres de tot el
país i en concret de la nostra comarca es van passejar de
cotxe en cotxe urnes, caixes de sobre i paperetes de vot.
Portem uns temps complicats, molt complicats pel tema
nacional, que ens ha colpit a tots, les detencions, les
peticions de penes, però també les agressions constants
a la llibertat d’expressió, la repressió manifesta de tot
el que no és ni pensa com ells. I a Verges ho hem viscut
en primera persona, com ha passat i passa cada dia a
molts altres indrets del nostre país. Denunciem aquests
fets, denunciem la detenció totalment irregular de l’Ignasi,
l’alcalde del nostre poble i de les agressions, els atacs i les
amenaces que pateix. Si l’ataquen a ell ens ataquen a tots.
I com sempre ens mantenim ferms al seu costat i en contra
de la injustícia, la impunitat i la barbaritat d’aquests actes.

Número 7. Primavera 2019
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