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Editorial 
El 6 de desembre es van celebrar els 25 
anys de la Constitució espanyola, que 
dicta els drets i deures (tot i que a la 
pràctica sovint no sigui així) de tots els 
ciutadans de l’Estat. 
L’aniversari s’ha celebrat enmig del debat 
per la reforma del text constitucional i un 
clima de tensió provocat (en gran part) per 
aquells que l’han sacralitzat i han fet 
inamovible allò que no és més (ni menys!) 
que un pacte, adoptat des d’un consens i 
en unes determinades circumstàncies. Per 
tant, si les circumstàncies canvien, no 
hauria de passar res per revisar el pacte i 
arribar a un nou consens. 
Paral·lelament, a Catalunya, després de 23 
anys de govern de CIU, els resultats 
electorals han possibilitat la formació d’un 
nou govern tripartit que ha estat anomenat 
com a “catalanista i de progrés”, amb 
l’horitzó d’un nou Estatut i el canvi en el 
model de finançament. Aquest fet, 
l’alternança en el govern de la Generalitat, 
que hauria de ser normal en democràcia, 
ha rebut l’atac dels mateixos que estan en 
contra de la reforma constitucional. 
No sabem si s’hauria de reformar la 
Constitució (potser sí, potser no) però el 
que sí creiem que s’hauria de reformar és 
el comportament d’aquells que se l’han 
apropiat (segurament amb menys dret).

Activitats 
-El dissabte 3 de gener de 2004, 
l'Associació Cultural L'Espona organitza el 
Contacontes: una lectura de contes per a 
petits i grans, que anirà a càrrec de 
Montserrat Cebriàn. la lectura es farà a la 
sala de cine del centre cultural i recreatiu, 
a les 7 del vespre. 
 
 
-El Grup Coral la Palma d'Ebre està 
assajant el seu tradicional Concert de 
Reis, que segurament oferiran, com cada 
any, durant les festes de Nadal. La data i 
l'hora encara estan per confirmar. 
-VI Pessebre vivent a Masia de Castelló (al 
terme de Vandellòs), els dies 26 i 28 de 
desembre de 2003 i 4 de gener de 2004. 
L'horari és de 6 a 8: 30 h del vespre. 
SORTIDA I VENDA D'ENTRADES: CAMP 
DE FUTBOL DE VANDELLÒS. S'hi arriba 
amb quatre x quatre que hi ha a disposició 
dels usuaris des del camp de futbol de 
Vandellòs. 
-Parc de Nadal del Priorat. Dies 29 i 30 de 
desembre de 16 a 20 h. Poliesportiu de 
Falset. 
 
 

L'ESPONA US DESITJA BON NADAL I 
UN FELIÇ ANY NOU 



 
 
 

 
Lo Canvi 

 
 

Ja tenim el canvi per a molts catalans desitjat! 
Uns deien si pactarien; els altres, ja han pactat, 
fins i tot uns altres, res ha canviat. 
Però el que compta és que un pacte a tres bandes un nou govern ens ha 
donat. 
Deixem enrere uns anys de democràcia una mica dictatorial, 
on de tant en tant "NO TOCAVA" i de vegades "TOTS A CALLAR". 
Ara comencem una nova etapa que "sí toqui" i, fins i tot, "es pugui parlar", 
esperant que sigui DURADORA, FORTA, 
i amb molta transparència i claredat. 
 
Xin-xin 

 
 

Potser algú de vosaltres, quan llegireu aquest escrit, us semblarà una mica agosarat, però 
és un sentiment que he escrit en veure que el canvi era una realitat. 

 
Jo sempre he cregut que vint-i-tres anys al govern, sigui quin sigui el color, són massa i 

que les idees es fan velles i es van rovellant. Per una bona democràcia va bé estar un temps 
a l'altre costat. Així pots valorar la feina feta i la que t'has deixat. 

 
D'aquest nou govern espero que, com que és més plural, també les idees siguin moltes i 

diverses; uns i altres s'hauran d'escoltar. Això em sembla bé per a aquest país i crec que en 
quatre anys podran demostrar que Catalunya i els catalans són tan importants o més per a 
ells com per als que ho han deixat. Hauran de tindre en compte les coses que la gent, durant 
la campanya, els hem demanat —per exemple, en sanitat, ensenyament, Pla Hidrològic 
Nacional, etc.—, aspectes que penso que han de millorar molt i espero i desitjo que d'aquí un 
temps tots aquests canvis siguin una realitat. 
 
 

Teresina Sales Estiarte 

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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