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Núm. 100          desembre 17  - gener 18  
 

Edita: Associació Cultural L’Espona 

Adreça: C/ Escoles, 5          43370 

La Palma d’Ebre 

e-mail: espona@associaciolespona.cat 

web: www.associaciolespona.cat 

Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona  

Activitats 
 
- Renovació de la pàgina web de 
L'Espona. Des de fa uns mesos que s'està 
treballant en un nou portal web, amb un 
format més atractiu i accessible. Tot i que 
la nova pàgina encara no està acabada, ja 
s'hi pot entrar i veure l'aspecte i estructura 
que tindrà. Us animem a fer-ho, a través 
de l'enllaç habitual (associaciolespona.cat). 

- Dissabte, dia 6 de gener, concert de Reis 
a càrrec del grup coral de la Palma d'Ebre, 
acompanyat d'un grup de músics locals, 
que ens oferiran cançons i música 
tradicional. Lloc: Església Romànica. Hora: 
18:30 h. 

- XX edició del Pessebre dels Estels a la 
Masia de Castelló (Vandellòs), amb la 
representació de 38 escenes, amb 220 
actors i més de 100 col·laboradors 
implicats. Dies 23, 26 i 30 de desembre i 6 
de gener. Horari: de 18 a 20:30 h. 

- Exposició 'Müller. Colònia química', de 
Montse Grau. Del 24 de desembre al 7 de 
gener. Lloc: Ca Don Ventura (Flix). Horari: 
de dilluns a divendres, de 18:30 h. a 20:30 
h. Dissabtes i diumenges, de 12 h. a 14 h. 
Tancat els dies 1 i 5 de gener. 

  

 

Editorial 
 
Aquest que teniu a les mans és el Reble 
número 100. Des de juny de 2001, de 
manera ininterrompuda, tots els socis heu 
rebut aquest butlletí bimensual. Aquesta 
publicació ha buscat tres objectius: informar 
els nostres associats cada dos mesos de les 
activitats culturals en l'àmbit local i en l'àmbit 
comarcal; expressar l'opinió de L'Espona en 
els fets que configuren l'actualitat del nostre 
país, i, publicar articles dels socis, mitjançant 
els quals tots els que formem part de 
l'associació hem pogut conèixer els 
interessos i les inquietuds d'aquells que ens 
han enviat els seus escrits. 

Tal com la nova junta va expressar en 
prendre possessió en l'assemblea de 9 de 
juliol de 2016, considerem que en arribar a la 
fita del número 100 el Reble ha d'encetar 
una nova etapa: així, el Reble es transforma 
en un bloc d'Internet al qual s'hi podrà 
accedir des de la nostra pàgina web 
(www.associaciolespona.cat). La informació 
que hi trobareu serà pràcticament la mateixa 
que en paper: articles d'opinió i editorials, 
que s'aniran actualitzant periòdicament. Pel 
que fa a l'agenda cultural, us en tindrem 
informats mitjançant al nostre perfil de 
Facebook. 



 
 
 

Reble. Final d'una etapa, començament d'una altra 

Corria el mes de maig de 2001 quan apareixia el número 0 del Reble. Tot i que sembli mentida, estem parlant 
de tota una altra època. Internet ja existia, és cert. Però, tot i que la comunicació a través del correu electrònic i la 
publicació d'informació a través de pàgines web ja eren força generalitzades, altres elements que han contribuït de 
forma definitiva a la difusió i l'intercanvi de la informació, i que avui ens són absolutament familiars, com les xarxes 
socials o els smarphones, ni tan sols s'endevinaven. Per altra banda, L'Espona era una associació jove, en camí 
de consolidar-se, i en aquell moment va semblar que calia una presència més constant, més enllà dels actes 
puntuals que de tant en tant s'organitzaven, i una relació més directa amb el soci. 

Des de bon començament, el butlletí es va plantejar amb tres seccions diferenciades, cada una amb una 
funció molt clara però a ningú se li escaparà que, en realitat, allò que donava sentit al butlletí era l'article. En són 
bona mostra un bon grapat d'articles, alguns d'ells dels primers números, que van tindre una certa repercussió a 
nivell de poble, i que passats els anys segur que encara es recorden. En podria citar molts, però ara mateix em 
venen al cap l'article sobre el pagament diferenciat de solters i casats a les festes majors, escrit per la Carina 
Filella per al número 2 (agost - setembre de 2001), l'article sobre la Setmana Santa escrit pel Guillem Filella per al 
número 6 (abril - maig de 2002), l'article "Deu ser un virus", sobre el final de l'equip de futbol, escrit pel Gerard 
Gual per al número 7 (juny - juliol de 2002), o l'article "El record d'una altra Palma", escrit per Ricard Sas, sobre el 
poble en temps de la República, aparegut al número 12 (abril - maig de 2003). 

El temps va anar passant ràpidament, i un dels elements que ha caracteritzat L'Espona, que ha sigut la 
constància, es va poder constatar, també, a través del Reble que, tramesa a tramesa, any a any, va anar 
engrandint les seves xifres. I així el butlletí va arribar al número 50 (agost - setembre de 2009), que es va aprofitar 
per a fer un cert balanç. I amb la mateixa celeritat, sense gairebé adonar-nos-en, hem arribat a aquest número 
100. En total, més de disset anys de Reble. 

Tal com es recorda a l'editorial, fa temps que des de la Junta ens havíem plantejat un canvi d'orientació del 
butlletí, per diverses raons. Com dèiem a l'inici, el context en què va aparèixer el Reble era molt diferent de 
l'actual, quan la informació flueix ràpidament i el paper té cada cop menys presència, mentre que el món digital va 
agafant cada vegada més preponderància. De fet, ja hi ha socis que ens havien demanat que no se'ls enviés 
físicament el butlletí, sinó que el volien en format digital. Per altra banda, avui en dia disposem d'eines (les xarxes 
socials com ara Facebook, a on som presents des de 2011) que permeten informar tant de les nostres activitats 
com de tot allò que es cou al nostre entorn, amb molta més eficiència i celeritat. 

Finalment, el nombre de contribucions "reals", si entenem per "reals" els articles escrits per persones de fora 
de la Junta, en els darrers anys s'ha reduït molt ostensiblement: dels darrers 25 articles, 17 han estat escrits per 
membres de la junta i en 3 casos més els autors, tot i no ser de la Junta, han escrit sobre activitats de l'associació 
en què ells participaven de forma molt directa. Per tant, només 5 articles han estat escrits per socis no vinculats 
directament o indirectament a l'activitat de la junta directiva i, encara, 3 d'aquestes contribucions han estat textos 
publicats en altres canals (per exemple, diaris d'abast general) que des de l'equip de redacció del butlletí s'ha 
considerat oportú de reproduir. Per tant, en els darrers quatre anys només hi ha hagut 2 aportacions "reals", de 
socis no vinculats directament o indirecta amb la junta directiva i la seva activitat. Paral·lelament, la repercussió 
dels articles, copsada a nivell perceptiu a través dels comentaris arribats als membres de la Junta, s'ha anat 
reduint cada cop més, fins arribar pràcticament a desaparèixer. Suposo que tot plegat és fruit de la monotonia, del 
fet que les coses, quan passa el temps, perden el seu caràcter de novetat, es converteixen en habituals i passem 
a donar-les per fetes, que tot cansa... En fi, com deia el Gerard Gual fa una pila d'anys, "Deu ser un virus". 

Aquesta percepció que es tenia, i que ara, vistes les darreres dades, es converteix en evidència, és el que ens 
va acabar de convèncer que calia donar una volta al Reble, que a partir d'ara es convertirà en un bloc. La idea és 
que, seguint amb la periodicitat bimensual, es vagin penjant entrades fetes o bé per membres de la Junta o bé 
(així ho esperem!) per altres socis. Aquestes entrades han de servir per donar continuïtat a dues seccions 
(editorial i article) de l'actual butlletí en paper. L'altra secció (activitats) considerem que ja la cobrim a través de les 
informacions que difonem a través de Facebook. L'arrencada d'aquest nou format no serà immediata, ja que 
s'inscriu dins de la renovació del web de l'Associació, que està en procés. Tan bon punt com iniciem la nova 
singladura en farem l'oportuna difusió. De totes maneres, els cent Rebles que han aparegut fins ara en el format 
original, amb els seus articles i les seves editorials, constitueixen ja un patrimoni del nostre poble que 
probablement posarem en valor a través d'algun tipus de publicació, ja sigui llibre o opuscle. Respecte al nou 
format, esperem amb il·lusió que serveixi, encara més, com a canal de transmissió d'opinions i de coneixement, 
entre tots nosaltres, i en relació al món cada cop més globalitzat en què vivim. 

Sergi Cuadrado Ciuraneta 

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. 


