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En aquest número podreu llegir diversos articles sobre l’aportació de Verges
a les activitats reivindicatives per a aconseguir el dret a decidir dels catalans.

Autor de portada
Fe d’errates

Joan Andreu
Fons AVI

En el número 22 de País Petit, secció «Activitats», p. 7, «I GP de la Vila de Verges de Ciclisme», diu
«Cosme Hugas, de l’organització, [...]». Ell mateix ens ha fet saber que l’organització va ser a càrrec del
Club Ciclista Montgrí, concretament de David Payet i Carles Fabrellas.
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Centre de Visitants Verges 50
		

972 780 974

a/e: turisme@verges.cat

EMERGÈNCIES
Emergències		 112
(Bombers, Mossos d’Esquadra, ambulàncies urgents)
ENSENYAMENT
IE Francesc Cambó		
Llar d’infants Bombolles		

RELIGIÓ
Rectoria de Verges		
SANITAT
Consultori de Verges		

972 780 494

(dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 1. Pediatria
dilluns de 9 a 1)

972 780 582

600 111 517 / 609 870 350

Electricitat. Avaries (Grup Endesa)

902 536 536

Gasolinera CEPSA de Verges

972 780 134

Grues Font - RACC (Bellcaire)

972 788 135

CAP Torroella de Montgrí

972 761 101

Consultori de Jafre		

972 768 225

			

639 314 471

Autocars SARFA		

972 300 623

(dimecres de 9 a 1)
Consultori de la Tallada		

972 780 560

(dijous a la tarda de 4 a 7)
972 780 141

SERVEIS
DYA

TRANSPORTS
Parada de taxis de Verges

Farmàcia de Verges 		

972 780 034

Josep Vilabrú. Carrer Major, 4
Servei no urgent d’ambulàncies
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972 780 108

972 410 410

972 216 353

Central de Palafrugell		

972 305 919

Adreça web Sarfa		

www.sarfa.com

Autocars AMPSA		

972 758 233

Oficina de Torroella de Montgrí

972 761 080

Adreça web AMPSA

www.ampsa.org

Editorial
País Petit dedica bona part d’aquest número al procés pel dret a decidir que ha posat en primer pla informatiu
la jornada del nou de novembre de l’any passat, quan Catalunya va expressar per mitjà d’un procés participatiu
grandiós la seva voluntat de ser en el futur un estat independent.
No entrarem en la legalitat o no del procés ni en la interpretació del sentit de l’abstenció, això ja ho fan
els polítics i els analistes a les múltiples tertúlies dels mitjans de comunicació. Avui volem parlar d’un canvi
fonamental en aquest procés de recuperació de les llibertats nacionals de Catalunya, i és la presa de la
iniciativa i de la paraula per part del poble menut. De 1714 ençà hi ha hagut moltes reivindicacions de la
personalitat política de Catalunya, però sempre eren fetes des de la intel·lectualitat o des dels dirigents polítics;
el poble mai no havia protagonitzat cap d’aquests processos.
A començaments del segle xix, Napoleó va oferir la independència a Catalunya i només uns quants admiradors
de la nova societat que sortia de la Revolució Francesa es van apuntar a la idea. El poble, majoritàriament,
seguia les indicacions dels clergues, que des de la trona profetitzaven terribles calamitats si guanyaven els
afrancesats.
Un segle després, el president Companys proclamava la República Catalana des del balcó de la Generalitat.
Un vergelità ens recordava, emocionat, davant de l’urna del 9N, que ell ja havia viscut en una Catalunya
independent, encara que hagués estat per poques hores. El poble, però, estava més per la revolució i per
les reivindicacions socials que no pas per la recuperació de la sobirania nacional, com es va veure en les
reaccions populars dels dies següents a l’empresonament del president de la Generalitat i sobretot en els
primers anys de la Guerra Civil.
Veure avui dia, any rere any, una multitud superior a dos milions de persones que es mobilitza, moltes
vegades lluny de casa, i que es fa seu el crit d’independència, és una novetat que mai en la història no
havia passat i que suposa un nou escenari: és el poble el qui vol aconseguir concretar, de manera pacífica i
democràtica, la voluntat d’alliberament nacional. Si llegiu País Petit 23, us adonareu que des de la capital fins
al poble més petit la gent s’ha fet seva aquesta idea fins a l’obsessió. Qualsevol acte, esportiu, social, musical,
polític..., és una excusa per a cridar a ple pulmó: in-inde-independència.
No sabem si el procés serà llarg o curt, si s’aconseguirà el propòsit o no, però és partida nova i amb
cartes noves per a tothom. Si sabem jugar amb intel·ligència, sense caure en provocacions, i sobretot sense
renunciar mai a la democràcia i a la unitat, tindrem alguna opció de guanyar-la. Qualsevol altre escenari ja no
és d’aquest món.
***
I si el poble vibra i es mobilitza per aconseguir un país nou, a nivell més local es troben a faltar molts esforços
que ajudin a tirar endavant els vells projectes. Si no s’hi posa remei amb urgència, aquest potser serà el darrer
País Petit de l’actual Consell de Redacció. El grup de persones que tenim cura que la revista surti puntualment
al carrer ha minvat tant, que ja no ens veiem amb cor de garantir aquella pluralitat de què ha fet gala la nostra
publicació des de fa dotze anys. Ja sabem que qui és a País Petit hi és voluntàriament, i per això mateix no
pot ser que fer la revista deixi de ser un plaer per a esdevenir una obligació per als pocs que hi quedem;
però sobretot no voldríem que País Petit deixés de ser la revista de tots per a esdevenir la tribuna d’aquest o
d’aquell. Per higiene democràtica, no podrem continuar si l’actual situació de poca participació en el Consell
de Redacció no canvia immediatament. Ens sap greu, perquè abandonar un projecte és molt fàcil, i tornar-lo
a engegar pot ser molt més costós que no pas continuar-lo, però l’actual situació ha arribat al límit del que és
assumible per tots nosaltres. Si la situació s’arregla, ens tornarem a veure a l’estiu; si no, haurà estat un plaer
poder entrar a casa vostra un parell de cops l’any durant tant de temps. Sempre ens quedarà el bon record
de la vostra estimació.
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