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El PAÍS PETIT neix amb la vocació de ser una eina d’intercomunicació i apro-
pament entre tots els vergelitans i vergelitanes. Volem que sigui un lloc de 
trobada, d’intercanvi i de diàleg, un lloc on hi sigui present la veu de tothom. 
Iniciem aquesta apassionant singladura plens d’il·lusió. L’objectiu és dotar el 
nostre poble d’una publicació periòdica que reflecteixi la vitalitat cultural i 
social de Verges. 

És cert que per endegar una tasca com aquesta fa falta el suport institucional 
(Ajuntament, Diputació, etc.), però n’hem de remarcar la total independència 
funcional de la nostra revista. PAÍS PETIT vol ser una publicació dedicada a la 
informació local, a les coses del poble, entès en el seu sentit més ampli. Nai-
xem, doncs, sota la divisa de la independència i la pluralitat, com confiem que 
quedarà ben palès en el nostre tarannà. Insistim en què tothom que ho vulgui 
està convidat a participar en aquesta aventura. Volem una revista tan diversa 
i tan rica com divers i ric és el teixit social i cultural de Verges. Per això, ja des 
d’aquest primer número, ens hem posat a la disposició de les associacions i 
entitats del poble oferint-los la revista com a eina de comunicació amb tots els 
vergelitans. I per això, també, el consell de redacció s’ha concebut com un òrgan 
obert a la participació de totes aquelles persones que hi estiguin interessades.

El títol de la revista, d’evident encuny lluisllaquià, ha estat escollit a partir de 
la consulta popular que es va fer durant diverses setmanes. Estem molt satis-
fets del grau de participació en aquesta consulta, i agraïm sincerament cada 
un dels 62 títols que es van proposar. La tria no ha estat fàcil. Algunes de les 
propostes eren molt encisadores, altres eren poc aconseguides, alguna ha 
estat “molt insistent” i fins i tot d’altres han estat entre cíniques i clarament 
de mal gust. La immensa majoria, però, podien haver estat perfectament el 
títol d’aquesta revista. Finalment, la proposta més votada va ser PAÍS PETIT. 
Pensem que aquest títol reflecteix molt bé el sentiment col·lectiu de pertinença 
a una gent, a una terra, a una manera de ser i de fer. Alhora, porta també una 
important càrrega simbòlica per les emocions i sensacions que  evoca. 

Pel que fa als continguts, hem procurat que fossin el més diversos i amens 
possible. Algunes de les seccions seran fixes, com les d’actualitat, natura, 
gastronomia, història, etc., i d’altres aniran apareixent puntualment en funció 
dels materials que anem aplegant. Esperem les vostres col·laboracions. Expli-
queu-nos aquell viatge, aquella aventura, aquella inquietud, aquella anècdota; 
feu-nos arribar aquella fotografia, aquell escrit, aquella notícia, aquella queixa. 
El PAÍS PETIT està al vostre servei.

No podem acabar aquest primer editorial sense felicitar-nos pel que consi-
derem que és un èxit de tot el poble. Fer sortir aquesta publicació al carrer 
no seria possible sense la participació i bona disposició de tots. Les darreres 
setmanes hem trucat moltes portes buscant informació, demanant suport eco-
nòmic, fent entrevistes, etc., i sempre, sense excepció, se’ns ha atès amb els 
braços oberts, cosa que agraïm molt profundament. Tant de bo sigui així per 
molts anys, perquè és d’aquesta manera com tots plegats farem cada dia més 
gran aquest PAÍS PETIT.

Bones festes a tothom.
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