
3

13

edita: AJUNTAMENT DE VERGES

Consell de redacció:
Llorenç Cansell, Josep Cots, Quico 
Ferrer, Josep Jacomet, Dolors Pareta, 
Jordi Roca

assessorament lingüístic:
Màriam Serrà

disseny i maquetació:
3Dimatge - Jordi Vila 

impressió:
Impremta Pagès, SA

Publicitat:
Quico Ferrer. Tel. 972 780 404

Pàgina web:
www.verges.cat

adreça electrònica:
paispetit@gmail.com

S’han editat 700 exemplars i s’ha
utilitzat paper 100% ecològic.

Amb la col·laboració de:

PAÍS PETIT no s’identifica necessàriament 
amb les opinions expressades en els 
articles signats.
PAÍS PETIT autoritza la reproducció dels 
articles publicats si s’esmenta la seva 
procedència.

DL: GI-1644-03

E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

En el número anterior de País Petit ens imposàvem uns mesos de 
reflexió pública per decidir amb un mínim de coherència la continuïtat 
de la revista i de la nostra acció com a Consell de Redacció. No hem 
trobat encara solucions a tots els problemes, però ens agradaria 
pensar que ens hem encaminat en el bon sentit. Potser no hem pas 
arribat a unes solucions que permetin tocar campanes, però de ben 
segur que ens ajudaran a tirar endavant. 

Amb tot, el que ens ha fet decidir més ràpidament per la continuïtat 
de País Petit ha estat el greu que ens sabria que se n’anés en orris un 
projecte que ha costat tants esforços i ha aglutinat tantes il·lusions. 
Si ho deixéssim córrer ara i d’aquí a un temps algú volgués reprendre 
la nostra tasca, hauria de començar de zero i hauria de vèncer no 
solament les dificultats normals d’una nova empresa, sinó també la 
desconfiança en la viabilitat futura de les noves esperances.

Primer de tot voldríem donar la benvinguda a alguns col·laboradors, 
pocs però amb empenta, que ens han ofert ajuda; alguns de manera 
puntual per a tasques concretes i d’altres que s’han integrat ja al 
Consell de Redacció. Aquest era el punt que necessitava (i neces-
sita) una actuació més d’urgència. Havíem arribat a tal punt que una 
baixa més hauria fet impossible tirar endavant la revista. Aquestes 
incorporacions ens permetran descarregar-nos una mica de feina i 
sobretot de nervis i d’angoixa.

La qüestió de servei públic de la revista ha estat la que ha portat 
més dificultat. Davant la falta d’iniciatives, fins i tot vam demanar a 
l’Ajuntament que mirés d’influir sobre els grups i associacions d’àm-
bit vergelità perquè participessin del projecte País Petit. Al final no 
ha estat necessari. A poc a poc les entitats s’han anat despertant i 
al final de l’edició del número 13 podem dir que hi ha tants escrits 
o més de les associacions vergelitanes que en els primers temps 
de País Petit.  Entenem que tothom té prou feina per a haver de 
dedicar esforços a objectius que no són els propis de cada grup, 
però creiem que participar en la revista no ha de ser una càrrega 
més, sinó l’opció més fàcil per al contacte imprescindible entre els 
qui emprenen les iniciatives i la societat per a la qual treballen. Ens 
alegrem doncs que els diferents grups també ho hagin comprès 
així i hagin decidit d’aportar-nos les seves col·laboració una o dues 
vegades l’any segons creguin convenient.

Així, doncs, continuarem. Arribarem fins on puguem, de bona fe i 
sense marcar-nos objectius a llarg termini. Si arriben més reforços, 
benvinguts seran i veurem el futur més clar; si no arriben, és proba-
ble que tornem al punt de partida; però, com diu la saviesa popular: 
«Qui dia passa, any empeny.»




