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E d i t o r i a l

Les eleccions municipals del 22 de maig han estat modèliques, tant pel 
respecte personal que s’han mostrat mútuament els candidats, com per la 
campanya tan neta que les dues forces polítiques han protagonitzat. Per als 
qui treballem perquè País Petit pugui continuar essent la revista dels verge-
litans, ha estat un orgull que totes dues candidatures ens hagin posat en el 
programa per oferir-nos el suport institucional si arribaven a governar. 

Hem dit moltes vegades des d’aquestes ratlles que la publicació que teniu 
a les mans vol ser la revista de tots els vergelitans i que defugirem sempre 
qualsevol partidisme, però també volem dir que cada persona que escriu un 
article signat es fa responsable de les opinions que hi expressa i que no les 
hi censurarem mai des del Consell de Redacció. I és que l’equanimitat ha 
de venir de la diversitat i no pas de la censura; per això reiterem l’oferiment 
de col·laboració a tothom qui vulgui participar del projecte País Petit, pensi 
com pensi i voti el partit que voti.

Volem, doncs, que el suport no sigui solament una ratlla en un programa 
electoral, sinó una actitud quotidiana de tots els vergelitans, i per això ens 
esforçarem encara més per merèixer la confiança del nostre poble.

Al costat d’aquesta satisfacció hi tenim, però, una notícia que ens agradaria 
no haver de donar. A partir d’aquest número no hi haurà la secció «Noverint 
universi...», que escrivia des del primer número el nostre company Salvador 
Vega. Per motius personals, ha decidit no continuar publicant els seus arti-
cles a País Petit, i això ens desplau; però, com no podria ser d’altra manera, 
respectem la seva decisió. 

Salvador, moltes gràcies per haver tirat endavant la nostra revista des dels 
inicis; gràcies per haver ajudat a fer-la gran amb els teus articles i les teves 
opinions. Sempre trobaràs oberta la porta de País Petit.
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