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Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural l’Espona

Editorial 
Se’ns fa sorprenent, a l’hora que agradable 
i recomfortant, poder adreçar-nos a 
vosaltres a través d’un butlletí que 
concebem com la vostra veu i la nostra, 
com el fil comunicatiu entre qui intenta dur 
el timó de l’Espona i qui és el Reble que 
l’enforteix. La junta us felicitem a tots per 
haver estat a l’alçada de les 
circumstàncies durant tot aquest any i per 
haver dipositat en nosaltres el suport 
necessari per no defallir en aquest projecte 
i per consolidar-nos com a associació. 
El balanç que fem d’aquesta experiència 
que ja ha complert el primer aniversari no 
pot ser més positiu: assistència general i 
generosa en tots els actes que hem 
realitzat, aportació d’idees per organitzar 
noves activitats i confiança plena en els 
membres de la junta actual. 
Per la nostra part, hem procurat no 
defraudar-vos i hem intentat, també, ser 
consegüents amb els nostres propòsits i 
objectius. En les activitats realitzades hem 
volgut sempre fer-vos-en partíceps i part 
integrant i essencial, i ens sembla que ho 
hem aconseguit. 
L’Espona es va enfortint dia a dia i, ara, 
amb més Reble, procurarem que cap 
derroc ens la pugui fer malbé. Felicitats a 
tots, doncs, salut i moltes gràcies! 
 

Activitats 
- Aparició en públic del número 0 del 
REBLE.  
- Lliurament a l’Ajuntament de la Palma 
d’Ebre d’una sol·licitud signada per 
l’Espona en la qual demana que, en el 
pressupost de l’obra de construcció de les 
noves piscines, s’hi inclogui la 
desconstrucció de les actuals i la neteja i 
recuperació d’aquell espai. Aquesta 
sol·licitud es va aprovar per unanimitat dels 
socis que van assistir a l’assemblea 
general feta el 19 de maig. 
- Cobrament de la segona quota de socis. 
Durant aquest mes de juny us domiciliarem 
el pagament de les 2000 pessetes de 
quota anual. En cas que no l’hàgiu 
domiciliat, us preguem que ens feu arribar 
el vostre número de compte, per fer més 
àgil el sistema de percepció de quotes.  
- Disseny de la pàgina web de l’associació. 
La dissenyadora de la pàgina és la Iolanda 
Filella. Tan bon punt estigui enllestida, us 
donarem l’adreça des d’on podreu accedir-
hi. 
- Petició d’una seu definitiva a l’Ajuntament 
de la Palma. Estem elaborant l’escrit de 
sol·licitud d’una seu definitiva per a 
l’Espona, atesa la necessitat de disposar 
d’un espai estable on els socis ens puguin 
trobar i on puguem guardar el material de 
què disposem. 



 
 
 

Què és el Reble? 
 
El Reble és el butlletí informatiu, divulgatiu i d'opinió de l'Associació Cultural l'Espona. 

Aquest butlletí sorgeix amb l'objectiu de convertir-se en el nexe d'unió i de comunicació 
constants entre l’Associació i els socis i sòcies. Un nexe d'unió, un canal d'informació que, 
forçosament, ha de funcionar en les dos direccions. 

 
En primer lloc, el Reble vol ser l'àmbit en què la junta mostri la seua opinió sobre 

diferents qüestions com ara el desenvolupament de l’Associació i el seu bon funcionament i 
vitalitat. Però també pretén ser un espai reservat a mostrar el seu posicionament en relació 
amb altres qüestions d'actualitat o polèmiques que hi pugui haver en cada moment i que 
puguin ser de l’interès dels socis i de les sòcies, tant en l’àmbit local, regional o global. 

 
En segon lloc, el Reble pretén ser el canal a través del qual s'informi dels diferents 

actes i/o activitats que es realitzin des de l'Associació, així com d’altres activitats d’interès 
cultural, social i fins i tot lúdic que es puguin desenvolupar en els àmbits més propers: les 
comarques de la Ribera d'Ebre, del Priorat, de les Garrigues, de la Terra Alta, etcètera. 

 
Finalment, el Reble ha de ser l'espai reservat per tal que els socis i sòcies de l’Espona 

hi diguin la seua. A través d’aquest canal, podeu difondre les vostres opinions sobre les 
diferents qüestions que puguin sorgir en l’actualitat de cada moment: conflictes de caire 
territorial, econòmic, social i cultural que puguin afectar el poble o el seu àmbit més proper. 
En definitiva, els que engeguem aquesta iniciativa volem que el Reble sigui una cosa oberta, 
participativa, que compti amb les aportacions de tots plegats. 

 
Per mirar d'acomplir aquests tres grans objectius que ens marquem en iniciar la nostra 

caminada, el Reble constarà de tres parts o seccions que apareixeran regularment en cada 
número. Les dos primeres, d'una extensió més reduïda, seran l'Editorial i l'anunci de les 
Activitats previstes. La tercera, més extensa, serà l'Article, per al qual esperem comptar amb 
la vostra participació. 

 
El Reble sortirà cada dos mesos. Desprès d'aquest número 0 de presentació que teniu 

a les mans, està prevista la sortida del número 1, cap al mes de juny, que ja comptarà, 
esperem, amb la vostra participació. Es pot escriure sobre temes molt diversos com la 
història, l’art, la llengua, la geografia, el medi ambient, l’agricultura, la ramaderia, la cultura i 
les tradicions. Per tant, els articles hauran de tindre un to pseudocientífic, divulgatiu, o bé 
hauran de ser articles d'opinió. Les normes per escriure’ls apareixen en aquest mateix 
número i s’aniran recordant en els següents: hauran de ser en català, preferiblement en 
format digital, mecanografiats a espai senzill, amb un cos de lletra d’Arial 10, en programa 
Microsoft Word i amb una extensió màxima d’una pàgina. 

 
I no res més; esperem que aquesta iniciativa que tot just ara comença l’accepteu tan 

bé com la resta d’activitats que hem realitzat fins ara, que tingui un bon desenvolupament i 
que la vostra col·laboració permeti que, tots junts, anem posant Reble. 

 

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles: 
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta.    
· Per correu ordinari o per correu electrònic.  
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital,  
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word, 
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina. 

L’Espona no 
es fa 

responsable 
de les 

opinions 
expressades 
en l’article. 


