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E d i t o r i a l

Diputació
de Girona

Una de les coses que ens sap més greu de sentir als qui treballem 
per a País Petit és «a mi no m’heu deixat la revista», fins i tot algunes 
vegades amb paraules i/o amb el to un xic agres. Repartir la revista és 
per a tots nosaltres un esforç que fem de bon grat, però sense cap tipus 
de compensació si no és la gratitud de les persones que et saluden 
amablement quan els la deixes a casa i t’encoratgen a seguir. Amb tot, 
no voldríem pas ser conformistes ni fer les víctimes innocents, i hem 
analitzat la situació per a entendre i resoldre els diferents casos que 
s’hagin pogut produir.

D’entrada, totes les famílies haurien de saber que tenen dret a un 
exemplar gratuït de País Petit i que, si en necessiten algun de més, es 
poden dirigir a l’Ajuntament, on, si en sobren, els en facilitaran un altre. 
Els anunciants i col·laboradors també poden demanar algun exemplar 
de més, si els cal, atès que la seva implicació en la revista així ho re-
comana. En cas que algú que no compleix aquestes condicions vulgui 
una revista, també la podrà haver si, un cop descomptades i repartides 
les anteriors, encara en sobren; però si no en sobressin, sempre queda 
l’opció del format electrònic. Tothom, vergelitans i forasters, pot con-
sultar de manera lliure i gratuïta tots els números de País Petit a www.
verges.cat.

Parlem, però, dels casos específics que reclamen una millora en la 
distribució. Els masos i les cases que són ja lluny del poble queden fora 
de les nostres possibilitats de repartiment, per la qual cosa se’l posa a la 
bústia del correu una butlleta per a bescanviar-la a l’Ajuntament durant 
un parell de setmanes a partir de la data de repartiment, i durant aquests 
quinze dies se’ls garanteix que tindran la revista reservada.

Aquest sistema, que ja l’hem provat i dóna bons resultats, l’aplicarem 
també des d’aquest número mateix a totes les cases del poble que no 
disposin de bústia o bé que en tinguin una que no sigui de les dimensions 
adequades per a posar-hi la revista sense fer-la malbé. 

Voldríem fer esment també d’alguns casos d’incivisme que ens han 
comentat i que ens agradaria que no es repetissin. De vegades, perquè 
la revista sobresortia molt de la bústia o perquè es deixava al peu de 
la porta per manca d’aquesta, algun llest aprofitava l’oportunitat per a 
despullar un sant i vestir-ne un altre. En principi fem prou tiratge perquè 
ningú no es quedi sense revista, fins i tot atenent els casos especials 
que hem comentat abans; per tant, si a algú li cal un altre exemplar, que 
vagi a l’Ajuntament, exposi el seu cas i l’hi donaran; però, si us plau, 
respectem la feina dels voluntaris que la distribueixen i col·laborem 
entre tots a fer sostenible un projecte que es basa sobretot en la bona 
voluntat de les persones. 

I reservem el darrer paràgraf de l’editorial per fer-vos saber que a 
partir d’ara comptarem amb noves seccions i nous col·laboradors. Dos 
vergelitans d’acollida, Jordi Llovet i Isidre Pallàs, del carrer dels Bous, 
de can Mossèn Lluís i de cal Carboner, respectivament, que escriuran 
en les seccions Noms de llocs i noms de gent i Venim de l’hort. Volem 
donar, però, una benvinguda especial a l’Associació Món Empordà, orga-
nitzadora dels mercats ecològics de tant d’èxit a Verges, i a l’Associació 
Sòcio-Islàmica de Verges, que vol ser la veu d’aquest col·lectiu de nous 
vergelitans, que esperem que trobin en País Petit un instrument que 
serveixi per a conèixer-nos millor.
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