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Editorial 
Deia Joaquín Sabina en una cançó que 
"corren mals temps per a la lírica", i encara 
avui té raó. Ja sabem que els polítics 
sempre empren tendenciosament el 
llenguatge i la història, i que aprofiten 
aquests elements, que són els senyals de 
la nostra identitat, per fer-ne un ús 
partidista. Ens agradi o no, ho assumim i 
llestos. Més greu que això, però, és que 
amb la mateixa finalitat l’utilitzin persones 
que, cobrant a partir del que nosaltres 
paguem, ocupen un càrrec que representa 
que ha de ser neutral. Un exemple? La 
presidència del Tribunal Constitucional. És 
inadmissible que una personalitat que ha 
de vetllar per defensar la Constitució, això 
és, la Carta Magna que recull els drets i 
deures de tots els ciutadans d'un Estat, 
pugui menystindre, amb total impunitat, 
una part de les persones que se suposa 
que representa. I encara ho és més que 
aquesta marginació la faci dient mentides. 
Potser sí que al sud de l'actual Espanya 
tenien més aigua que a altres zones 
d'aquest territori, a l'any 1000, però segur 
que no eren els andalusos els qui es 
rentaven, perquè no n'hi havia ni parlaven 
castellà; eren àrabs, avantpassats 
d'aquells a qui ara, al segle XXI, se'ls 
tanquen les portes.  
 

Activitats 
-Preparació del vídeo de la “Festa Segar i 
del Batre”, que vam celebrar els mesos de 
juny i juliol de 2002 i sol·licitud d’ajuts per 
elaborar-lo i per organitzar la segona 
edició de les festes. 
-Cap de setmana a la neu. Dies 21, 22 i 23 
de febrer a Super Espot. Organitza: 
Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, la 
Terra Alta i el Priorat. 
-XXIIa Diada de la truita d’espinacs amb 
suc, que tindrà lloc a Ulldemolins el dia 9 
de març de 2003. 
-Exposició: “Una obra artística, parlem-
ne!”. Museu Miquel Montagud de 
Cabassers. L’exposició estarà oberta al 
públic del 10 de gener al 30 d’abril de 
2003. 
-Exposició: “Sebastià Joan Arbó (1902-
1984), un narrador pur”. Sala d’exposicions 
del Palau Oliver de Botelles de Tortosa. 
Estarà oberta al públic de 6 al 28 de febrer 
de les 17h a les 20.30 hores, de dilluns a 
divendres. 
-XIII Premi de Narrativa per a joves “Sant 
Jordi”. El premi inclou dos modalitats: per a 
jóvens entre 14 i 17 anys; per a jóvens 
entre 18 i 20 anys. La temàtica és lliure i 
s’hauran de presentar abans de l’1 de 
març de 2003. Organitza: Ajuntament 
d’Ascó. 



 
 
 

 
Què fem per a la gent gran? Què caldria fer? 

 
En l’ambient familiar i veïnal, sobretot als petits pobles rurals, els ajudem, col·laborem en les 
tasques de la llar i ens preocupem també per la seua salut i benestar. 
 
A les grans ciutats malauradament no passa el mateix, per regla general; hi ha col·lectius, 
institucions, ONG, que, més o menys organitzades, dediquen temps i recursos per ajudar-los. 
 
Però els avis estan indfensos davant d’uns fets que s’estan produint, ja que algunes 
“empreses” amb poques manies especulen amb els estalvis de la gent gran. Promocionen 
viatges i organitzen presentacions d’uns productes que la majoria de vegades són un frau i no 
solen utilitzar-se gaire temps. Els manca una marca registrada (darrere ha d’existir una firma 
responsable), una garantia com cal i una relació dels llocs on donin assitència tècnica, per si 
cal reparar-los. De vegades donen com a referència que tal o tal altre producte es pot trobar 
als grans magatzems i sempre a un preu més elevat. Saben, aquests especuladors, que la 
gent gran no ho comprovarà i juguen amb aquest avantatge. 
 
Ja sabem tots que no es donen duros a quatre pessetes, ni abans, ni ara, ni mai. 
Recomanaria a tots els familiars que avisin els nostres avis que es poden trobar amb aquesta 
trampa. 
 
Tal com va el món, la nostra societat és cada vegada més competitiva i els jóvens es veuen 
abocats a dedicar moltes hores al treball i a la seua formació. Em consta que els sap greu no 
poder dedicar més temps als avis i a la família en genera, però el món en què vivim així ho 
exigeix. 
 
Es podrien promoure uns ajuts a nivell comarcal per no allunyar-los del seu entorn familiar, 
habilitar més llocs de descans sense una càrrega econòmica, on estiguessin ben atesos i els 
cuidessin com es mereixen. És un deure que tenim tant humanament com socialment. 
 
Per començar aportant el nostre gra d’arena, proposo organitzar actes d’agraïment a tots els 
avis i, tant als grans centres urbans com als llocs rurals, hauríem d’involucrar-nos-hi tots i 
trobar un dia o celebrar una diada per tal de demostrar-los la nostra estima. 
 
Em trobareu sempre per col·laborar en el que faci falta.  
 

Albert (Casa Pep del Fernando) 
 

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. 
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