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CONSELL DE REDACCIÓ

No podem començar aquest segon número de PAÍS PETIT sense agrair els elogis que 
hem rebut per part de molts conciutadans, ni tampoc sense fer examen de conscièn-
cia per les errades que tot nou projecte s’arrisca a tenir.

Vagin els primers agraïments per a les entitats del poble, que tan bé van col·laborar 
en la revista anterior. Volem no solament que continuïn escrivint articles en la revista, 
sinó que, a través d’aquesta, es puguin comunicar amb tots els veïns, que la facin 
servir com si fos seva, que ho és. I no tan sols les entitats; qualsevol particular que 
vulgui expressar-se a través d’aquestes planes tindrà sempre la porta oberta i només 
caldrà que es posi en contacte amb algú del Consell de Redacció per a saber de quin 
espai pot disposar.

Però no es col·labora únicament amb el PAÍS PETIT amb la ploma. No podríem arribar 
a les vostres llars de manera gratuïta si no fos per tots aquests empresaris, comerci-
ants i professionals diversos que s’anuncien a les nostres planes. La revista val molts 
diners i, si no hi hagués aquestes aportacions, seria impossible fer un producte amb un 
mínim de qualitat i sense cobrar res. Des d’aquí desitgem que aquest esforç econòmic 
que fan els nostres anunciants es vegi compensat per la gratitud de tots els lectors.

I posats a entonar el mea culpa, comencem també per lamentar algunes errades en 
la publicitat, tant per la que no vam contractar com en la contractada per al primer 
número, atribuïbles a la inexperiència, en primer lloc, i també als imponderables edito-
rials de la compaginació de la publicitat amb els articles o reportatges. En tot allò que 
estigui a la nostra mà mirarem de no empassegar dos cops amb la mateixa pedra.

També sabem d’algunes famílies que es van quedar sense el primer número de PAÍS 
PETIT. Tot i que ja es van fer córrer veus que es podia demanar a l’Ajuntament, reite-
rem des d’aquí que, si algú desitja tenir-la, encara en queden uns quants exemplars 
a disposició seva. Amb tot, la millor manera d’aconseguir que no es repeteixen els 
errors de distribució seria que els afectats exposessin el seu cas a qualsevol dels 
membres del Consell de Redacció de la revista.

Volem per últim fer referència a algunes opinions que hem recollit i que advertien del 
perill de caure en tendències partidistes per causa, sobretot, del finançament munici-
pal de la revista i de l’ús d’emblemes del municipi. Som conscients d’aquest risc i per 
això som escrupolosos per no caure-hi. Necessitem els diners municipals tant com 
els dels anunciants particulars per a la subsistència i continuïtat del projecte emprès, 
però també sabem que són diners de tots els vergelitans, pensin com pensin i votin 
el que votin. Per això ens sembla adient l’ús de símbols on ens reconeixem tots els 
ciutadans de la vila, com són l’escut i la bandera de Verges. 

Malgrat tot, creiem que ningú no ha de demanar perdó per pensar com pensa ni per 
escriure allò que pensa, mentre ho faci amb educació i correcció cap als que no com-
parteixen les seves opinions. I reiterem que les planes de PAÍS PETIT són obertes a 
tothom.

I com que hem nascut amb vocació de ser un instrument útil per a tots els vergelitans, 
tant per als qui viuen a la vila com per als qui són o s’estan fora d’aquesta, a partir 
d’aquest mateix número que ja teniu a les mans, PAÍS PETIT serà també a internet, 
hostatjat a la pàgina municipal www.verges.net.

Comenceu, doncs, l’àpat que us hem preparat, un xic més auster que el de presenta-
ció, perquè els batejos sempre són unes celebracions molt especials i demanen que 
s’estiri un xic més el braç que la màniga. Ara, però, sense grans festins, pretenem 
només alimentar la vida cultural ciutadana en la mesura de les nostres forces i de 
l’interès de tots.


