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Títol: L’aigua

En un any de sequera com aquest, 
l’autora ha volgut reflectir la importància 
de l’aigua en les nostres vides, fer-nos 
adonar del seu valor i reivindicar-la 
com a patrimoni de tots. La imatge de 
la portada és un bocí de riba del Ter, just 
a l’indret de l’antic abocador, un espai 
en procés de recuperació que ens ha de 
permetre ben aviat de poder-ne gaudir 
plenament, com abans.

Al peu de foto de la p. 15 del PAÍS PETIT núm. 4, on diu “Emporitana” ha de dir “La Principal 
de la Bisbal”. D’altra banda, la fotografia del Ball de deu de la p. 61 no correspon a l’any 
1940, com consta a l’Arxiu Municipal, sinó al 1957, segons ens han indicat alguns lectors 
que apareixen a l’imatge.
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En Pep i en Jordi Serra estan portant a terme un recull sistemàtic d’imatges antigues del 
poble, la gent, els costums i les tradicions de Verges. Tothom qui vulgui col•laborar-hi 
aportant-los material, pot trucar al 972 767 033. Les fotografies originals seran digitalitzades 
i retornades immediatament als propietaris.
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Diputació
de Girona

La societat occidental, en segle XXI, ha estat batejada amb el nom de 
«societat de la informació», per la gran transcendència que aquesta té 
en la vida de les persones. A poble sembla que les notícies haurien de 
volar, si més no per les reduïdes dimensions de l’espai i, sobretot, per-
què aquí, encara, quan ens veiem pel carrer ens saludem i ens aturem 
a xerrar. I malgrat tot, cada dia ens sorprenem més que la informació no 
ens arribi tan puntual com voldríem o com necessitem.

Anys enrere la gent sabien escoltar en les campanes els seus missatges: 
quan algú es moria els veïns passaven a comunicar-ho, «a convidar», en 
deien; de tant en tant passava en Xico a fer la crida i, a part d’escoltar-
lo, sempre li podien demanar aclariments. Així podríem desgranar un 
etcètera de missatgers que han anat desapareixent en els darrers anys. 
I ens sap greu, però ara no ens queda cap més remei que espavilar-nos 
per a saber algunes de les coses que passen a la vila.

PAÍS PETIT, tot i que estrictament no és una revista d’informació i pel 
fet que en sortir dues vegades l’any no pot pretendre el tractament de 
l’actualitat de manera puntual, voldria col•laborar en la tasca de fer que 
els ciutadans visquessin més intensament la vida social vergelitana 
mitjançant més informació. Per aconseguir-ho hem suggerit als nostres 
col•laboradors que intentin amb una certa freqüència, si més no, que els 
seus articles tractin temes d’actualitat i que tinguin incidència en el poble. 
Creiem que en aquest número mateix ja hi ha algunes entitats i alguns 
redactors que han assumit l’esmentada línia editorial, necessària, per 
una altra part, per a equilibrar els continguts de la revista, ja que, segons 
la nostra opinió, el pes de les cròniques del passat era desproporcionat 
en relació amb les noves del present i els projectes de futur.

Creiem que podem fer alguna cosa perquè la revista sigui més «útil», 
però no tan sols nosaltres hem de seguir aquesta direcció; les pàgines 
web de les entitats vergelitanes haurien de ser un bon substitut dels 
missatgers ancestrals de què parlàvem a l’inici de l’editorial, si les 
tinguessin actualitzades. Cal tenir en compte que, d’aquí a poc temps, 
en cada casa hi haurà un ordinador connectat a internet, de la mateixa 
manera que en cada casa hi ha televisor i telèfon.

No voldríem acabar, però, sense dir que darrerament també hem trobat a 
faltar el butlletí de l’Ajuntament, i, per bé que sabem que només es tracta 
d’un lapse temporal, ens agradaria tornar-lo a veure, amb totes aquelles 
notícies que ens preocupen, com la carretera de la Bisbal a Figueres, o 
les que ens alegren, com els actes de la festa major.




