
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 27         octubre-novembre de 2005 

Edita: Associació Cultural L’Espona 
Adreça: Font Vella, 10  

 43370  La Palma d’Ebre  
Telèfon: 977 77 47 39  
e-mail: espona@menta.net 

Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona

Editorial 
Ja tenim Estatut! Bé, millor dit, proposta 
d’Estatut, aprovada al Parlament de 
Catalunya, amb un ampli suport a la cambra. 
Ara falta veure què passarà a Madrid amb el 
text, en el tràmit a les Corts de l’Estat. 
Davant d’aquests fets, que alguns han titllat 
d’històrics, ens vénen al cap diverses 
qüestions, que considerem prou importants. 
Per una banda, el transcurs dels 
esdeveniments ens fa preguntar-nos si 
realment era necessari arribar a l’últim 
moment, ja iniciat el ple, per arribar a un 
acord sobre el model de finançament. Els 
partits van mantenir fins al final posicions 
que semblaven irreconciliables, però els 
petons, les abraçades i les rialles finals fan 
pensar que si l’acord no estava pres abans, 
almenys sí que era perfectament possible. 
Per altra banda, ens preguntem si no hagués 
estat més lògic, i més fàcil, revisar primer la 
Constitució, abans d’emprendre la reforma 
dels estatuts de les diferents autonomies. El 
problema és que, en els ja més de vint-i-cinc 
anys de la Carta Magna, aquesta s’ha 
convertit en un text sacralitzat des de 
determinades opcions polítiques. Aquesta 
actitud –creiem– és la que es troba a l’origen 
de la situació actual, i la que fa que planegin 
dubtes sobre la viabilitat de la proposta 
aprovada; uns dubtes que a molts ens fan 
témer una propera retallada del text aprovat. 

Activitats 
-Jornades de Cates de Vins del Priorat a 
Domènech Queviures (Gratallops). 20 
d’octubre, de 20 h. a 22 h. VINS I 
COLLITES DEL CELLER ÀLVARO 
PALACIOS. Dirigit per Sandra Rico 
(Incavi). Preu per persona: 100 €. 21 
d’octubre, de 20 h. a 22 h. PRESENTACIÓ 
DEL CELLER BORDALÀS GARCIA. Dirigit 
per Rafa Bordalàs (enòleg del celler). 
Gratuït. 22 d’octubre, de 20 h. a 22 h. 
COLLITES DE GRANS SEGONS VINS 
DEL PRIORAT. Dirigit per Sandra Rico 
(Incavi). Preu per persona 20 €. 23 
d’octubre, de 20 h. a 22 h. PRESENTACIÓ 
DEL CELLER CECILIO. Dirigit per August 
Vicent Robert (propietari del celler). 
Gratuït. Les sessions són limitades a 20 
persones. Per fer la inscripció, truqueu al 
telèfon 977 34 19 05 (Anton o Àngel), o be 
per mail, adjuntant les vostres dades. 
 
-Penya Ciclista Ribera d'Ebre. Pròximes 
sortides: 16 octubre, Vinebre-La Figuera; 5 
novembre, Sortida de cloenda de la 
Temporada 2005; 20 novembre, 
Rasquera-Cardó-Tivenys-Benifallet-
Rasquera. Les sortides es faran a les 9:00 
del matí. Per a mes informació, truqueu a 
Carles Loscos 977 40 28 27 o 
pcribera@teleline.es 



 
 
 

 
Memòria històrica 

 
Quan veiem pel·lícules o llegim algun diari sobre l’extermini als camps nazis de 

Mathausen, Gusen, etc., ens sembla com si es parlés de coses irreals, principalment als més 
joves o fins i tot a gent de la meua edat, i estem parlant d’uns fets que només fa 60 anys que 
van passar. 

 

A vegades hi ha coses que més valdria no haver de recordar, però hi ha moltíssima gent, 
tant de la província de Tarragona com del nostre mateix poble, que per molt que facin mai no 
podran oblidar: la mort lenta o immediata, l’angoixa de no poder explicar allò que els estava 
passant, ja que els havien sentenciat sense cap possibilitat de salvació... 

 

Aquestes lletres van dirigides principalment a la gent de Bràfim, del Pont d’Armentera, 
Benifallet, Xerta, la Fatarella, la Palma d’Ebre.., gent de les nostres comarques que van morir 
als camps d’extermini nazis, sense procés de cap tribunal. Gent com nosaltres, pagesos, 
mestres, barbers, cambrers, jóvens peoners. Tampoc importava l’edat, l’única cosa que els 
feia mereixedors de càstig és que no pensaven políticament igual que els que manaven, cosa 
que en aquells temps era prou important. 

 

És per això que hauríem de posar fi als silencis històrics i institucionals. Cal exposar amb 
tota claredat, perquè així ho demostren els fets històrics, que aquest horror va ser un crim 
contra la humanitat i que cal recuperar de l’oblit aquest passat ignominiós des de tots els 
àmbits. És necessari recuperar aquest passat per així dignificar la memòria de tots aquells 
que van lluitar i van donar les seues vides per la llibertat. 

 

Crec que és l’hora d’honorar a totes les víctimes dels règims nazi i de treure-les de l’oblit 
institucional. Penso que seria bo fer actes i accions per restituir la memòria històrica i fer 
conèixer a les noves generacions el testimoni del sacrifici d’aquells que van pagar el preu 
més alt per defensar les llibertats individuals i nacionals, i que es mantinguin ferms en la 
construcció d’un nou món amb pau i llibertat. 
 

Teresa 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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