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Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona

Editorial 
Aquest estiu, en el marc de l'activitat estival 
que realitzem cada any, hem fet el soci 
número 100. Per a l'associació això és un 
motiu d'alegria doble.  
Per una banda, hem arribat a tindre al 
darrere un nombre considerable de persones 
que ens donen suport en la nostra tasca 
contínua i desinteressada, i això esperona i 
s'agraeix. Potser pot semblar que cent socis 
no són gaires per a una entitat, però el cert 
és que és un nombre força elevat si es té 
present el cens local. Per tant, alegria per fer 
pinya. 
Per una altra banda, ens enorgulleix que el 
soci que ens faci arribar al centenar sigui una 
persona que s'estima el poble com pocs, 
potser pel fet que en va haver de viure exiliat 
molts anys de la seua vida. Les estones 
compartides amb ell ens han descobert un 
activista cultural que sap valorar el que és 
propi i que sap estimar tots els racons del 
que ens pertany. És, de més a més, una 
persona que va treballar molt per millorar la 
qualitat de vida del poble mentre va viure 
aquí i que des de la llunyania mai va perdre 
el lligam amb la seua terra. 
Potser a molts se'ns hauria d'empegar 
aquest esperit i hauríem de començar a 
valorar per si mateixes totes les activitats que 
es fan al poble, vinguin de qui vinguin, que 
contribueixen a fer-lo viu, a valorar-ne el que 
el conforma o a recuperar-ne espais oblidats. 

Activitats 
- 12 d'agost. Presentació de la 

Miscel·lània del Centre d'Estudis de la 
Ribera d'Ebre a la Palma. Església 
Romànica, 7 de la tarda. Seguint amb la 
tradició de dedicar cada número a una 
població riberenca, en aquesta ocasió 
està dedicada a la Palma i conté molts 
articles sobre el poble. 

- Dies 19 i 26 d’agost. Es continuarà el 
cicle de Xarrades a la fresca, a la placeta 
de l’Església Romànica, a les 22 hores. 
Els conferenciants seran, el dia 19, 
Salvador Palomar, que tractarà de les 
cançons de pandero, i el dia 26 Rossend 
Aymí, que farà un repàs de l'activitat 
musical al poble. 

- Del 12 al 15 d'agost. Festa Major a la 
Palma. 

- Nit-matinada de divendres 12 d'agost. 
Natura nocturna a Ulldemolins. Sant 
Antoni, congost Fraguerau, Aiguabarreig, 
retorn dissabte matí. Més informació a 
http://www.pedrenca.com  

- 28 d'agost. Excursió per la cova de la 
Taverna de Margalef. Inclou tot el 
material necessari. Per a més informació 
Rotpunkt Sport Natura.Tel. 977.819.213 

- 4 de setembre. Excursió en BTT per la 
Bisbal. Inclou BTT i casc. Per a més 
informació Rotpunkt Sport Natura. 



 
 
 

MANIFEST A FAVOR DE LA PRESERVACIÓ  
DE L'ESPAI DE LA FONT VELLA 

En el marc de l'activitat "Apanyar pedra", organitzada per l'Associació Cultural L'Espona al 
recinte de les antigues piscines del poble i de la Font Vella, els participants en l’activitat 
MANIFESTEN que: 

- L’espai que enguany ha acollit l’activitat és sentit per la gent del poble com un valor propi, 
tant per la seua vàlua històrica com natural. 

- El barranc de la Font Vella engloba una sèrie d'elements que conformen un valuós recurs 
patrimonial que reafirma aquest sentiment: la mateixa font vella, els antics rentadors i les 
antigues piscines.  

- Tradicionalment els elements que conformen aquest espai han tingut un ús no només 
pràctic sinó també lúdic i d’esbarjo, ús que encara avui està molt arrelat en el sentir de la 
gent. 

- L’estat actual d’aquest indret és d’un gran deteriorament, la qual cosa constitueix un 
paisatge deixat, desendreçat, oblidat i menystingut en les recents actuacions de 
manteniment i millora del poble. 

Tenint en compte el valor històric, cultural i patrimonial que reté el barranc de la Font Vella, 
els participants DEMANEN a l'autoritat competent que no renunciï a mantindre'l viu i en bon 
estat de conservació, i PROPOSEN que es tinguin en compte algunes de les possibles idees 
següents: 

- Cal urgentment una actuació de condicionament que inclogui tasques de neteja, de 
desembrossament de la vegetació i una millora dels accessos, actualment molt 
malmesos. 

- Cal decidir i afrontar sense dilació quin és el destí final de les antigues piscines: si s’han 
de desconstruir totalment o es pot conservar alguns dels elements que les conformaven i 
aprofitar-los per donar-los un altre ús. 

- Tot i que som conscients que la situació del nou embassament impedeix que s’hi faci cap 
mena d’ús permanent, es podria destinar l’espai a un ús lúdic, amb instal·lacions de 
taules, barbacoes i tot allò necessari per a fer-ne un punt de trobada i de reunió i 
d’esbarjo. 

- Fóra bo plantejar-se una visió de conjunt del barranc –considerant també la recuperació 
dels antics rentadors, per exemple- i vehicular els diferents elements unint-los entre ells 
amb un sender que els comuniqui, de manera que s’acabés fent una dignificació d’aquest 
conjunt. 

- L’activitat que ha realitzat l’associació enguany ha pretès també recuperar el significat de 
punt de trobada i de reunió que havia tingut tradicionalment la Font Vella i l’esperit de 
treball col·lectiu i desinteressat que en el seu moment va propiciar la construcció de les 
antigues piscines. Aquesta filosofia és la que voldríem que impregnés qualsevol 
d’actuació futura de millora i recuperació de l’espai. 

Aquest manifest ha estat realitzat conjuntament per totes les persones que han deixat per 
escrit la seua aportació al document que durant tot el dia s'ha tingut a disposició dels 
participants en l'activitat. 

La Palma d'Ebre, 30 de juliol de 2005 

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. 


