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Amb aquesta revista que teniu a les mans, PAÍS PETIT tanca un cicle de
dos anys que ben bé podríem anomenar d’aprenentatge. En aquests qua-
tre números hem anat madurant i agafant cada dia més responsabilitats.

Inicialment la revista va sortir a l’empara de l’experiència de JJ Comu-
nicació, una empresa que ofereix els seus serveis a moltes revistes
locals de les nostres comarques. Ben aviat, però, el Consell de Re-
dacció va anar assumint les tasques de correcció lingüística, revisió
de proves, gestió i disseny de la publicitat, redacció d’articles de la
procedència i forma més variades, etc.

És així com hem arribat a sentir-nos amb força per a volar sols i prescin-
dir, ja a partir d’aquest número, dels serveis que ens oferia l’empresa
que ens ha acompanyat fins a aquest punt. Potser caminarem fent ten-
tines en algunes coses, però era un pas que havíem de fer i creiem que
tindrà efectes avantatjosos per a la majoria dels paispetitencs.

Com que assumim les tasques i els serveis professionals de JJ Comu-
nicació,  podrem destinar més recursos econòmics a fer la revista, ja
que fins ara havíem de fer veritables equilibris per a fer quadrar els
comptes i mantenir la gratuïtat de PAÍS PETIT, que com sabeu es finan-
cia gràcies a la publicitat i a les subvencions institucionals de l’Ajuntament
de Verges i la Diputació de Girona.

Aquest estalvi, a més, revertirà en els lectors, ja que gràcies a aquests
diners la revista augmentarà el nombre de planes i el tiratge. És im-
prescindible treure més revistes al carrer, perquè ajustàvem tant la tira-
da que hi ha hagut fins i tot el risc que algú es quedés sense el seu
exemplar. També anirà bé disposar de més pàgines, perquè molts ver-
gelitans han respost a la crida que hem anat fent repetidament i han
ofert la seva col·laboració en forma d’articles, idees, suplements, etc.,
que aniran sortint a partir d’aquest número mateix.

Som conscients que no pas tot podia ser assumit pel Consell de Re-
dacció, i per això hem contractat els serveis professionals d’un dissen-
yador i una de les impremtes de més qualitat i volum editorial de les
nostres comarques, tot amb l’objectiu de continuar oferint una edició
de qualitat a un preu sostenible.

I, si parlem de sostenibilitat, afegirem també que a partir d’aquest nú-
mero la revista de Verges sortirà al carrer impresa en paper ecològic,
blanquejat sense clor, perquè ajudar a fer una cultura de sostenibilitat
ambiental ha estat una de les línies mestres que vam assumir des del
primer número i ara toca de predicar amb l’exemple.

Finalment, haurem de fer els esforços que calgui perquè aquesta majo-
ria d’edat que en aquest número ens hem atorgat es vegi reflectida
també en el seu contingut. Les seccions fixes ja han pres forma i les
col·laboracions espontànies no hi faltaran. Així, anirem alternant els
records d’altres temps amb el dia a dia més actual, sempre amb la
voluntat d’agradar i de ser útils en la vida quotidiana de Verges.4
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