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E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

Déu n’hi do quina primera part de l’any més moguda que ens ha tocat viure! 
El vam començar amb uns Reis, uns Pastorets i una festa major ben espe-

cials: el pavelló en obres i tots els actes a dins d’un envelat.
Al cap d’un mes, la Sopa, boníssima i amb un temps excepcional. Ara sí 

que anàvem bé.
Encara a mig pair-la i ja teníem la vista posada en el recital de comiat d’en 

Lluís Llach i tots els actes paral·lels que van fer de Verges un referent per als 
mitjans de comunicació durant moltes setmanes. Programes de ràdio, articles 
de premsa i fins la retransmissió del recital per TV3, però sobretot amb l’orgull, 
la satisfacció i la petita vanitat davant del món d’haver estat triats per en Lluís 
quan hauria pogut acomiadar-se on hagués volgut. I tot organitzat per companys 
d’aquí, de Verges, de manera perfecta, excepcional.

Uns dies després, Setmana Santa, amb uns assajos una mica difícils per 
culpa del temps, i l’expectació de l’aparició d’un nou llibre sobre la Processó. 
Afortunadament tot es va decantar a favor nostre i els actes van poder lluir 
d’allò més.

I si l’abril començava amb Processó, es tancava amb la presentació de tres 
llistes que optaven a cobrir les nou cadires de regidor del nostre ajuntament. 
En Lluís Joanmiquel no es tornava a presentar; per tant, segur que estrena-
ríem alcalde –finalment ha estat alcaldessa–. D’entrada ja es preveia que els 
resultats conduirien a establir pactes i que, amb tota probabilitat, obligarien a 
un esforç continuat de diàleg que feia molts i molts anys que no existia en la 
màxima institució del poble.

Mig any de vida ciutadana de gran intensitat i País Petit intentant mantenir 
el rumb entre tants esdeveniments. Ja se sap que als pobles petits tots fem 
de tot, i els de la revista no en som pas una excepció. Els qui componem el 
Consell de Redacció hem hagut de fer compatibles els nostres dies amb tantes 
obligacions com ens havíem proposat; per això ha estat un sobreesforç per a 
molts de nosaltres fer-vos arribar aquestes ratlles, malgrat que amb un cert i 
comprensible retard.

Si bé tots aquests actes han estat importants, la revista ha volgut destacar-
ne el comiat de Lluís Llach, i per aquest motiu les col·laboracions del present 
número tendeixen a parlar d’aquest fet, de manera que les hem conjuntat com 
si fos un dossier temàtic. Amb tot, hem volgut mantenir les seccions fixes 
perquè els altres temes tinguin també el seu espai en les nostres planes, 
especialment el referent a la composició del nou ajuntament vergelità.

Ara fa quatre anys País Petit va començar el seu camí amb el suport econò-
mic de l’Ajuntament de Verges, la Diputació de Girona i els nostres anunciants. 
Això ha fet possible que cada mig any hàgiu pogut rebre la revista a casa i de 
manera gratuïta. Amb les eleccions s’ha iniciat també una nova etapa per a tots 
nosaltres, i esperem que el nou consistori continuï mantenint el seu suport a 
la publicació i preservant-ne la independència.

«IN MEMORIAM»

En els darrers mesos ens han deixat dos vergelitans que s’havien sabut 
fer estimar per la seva dedicació al servei de la comunitat; ens referim a 
la Pepi i a en Biel. No cal posar-ne els cognoms, tothom sap de qui parlem 
i per què ho fem. 

En un article dels primers números de País Petit, un dels nostres 
col·laboradors destacava la importància educativa de l’exemple de de-
terminades persones per a les noves generacions de vergelitans. Així, 
doncs, en un món cada vegada més individualista, la generositat de la 
Pepi i d’en Biel envers els seus conciutadans no hauria de ser oblidada. 
Perquè això sigui possible, l’Ajuntament ha fet un primer pas, i esperem 
que no sigui l’últim en aquest sentit, posant el nom de la Pepi al pavelló. 
Nosaltres, des d’aquestes ratlles de la revista, també us volem donar 
les gràcies per tot allò que ens heu donat.




