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Editorial 
Enguany el Cicle de xarrades a la fresca de 
L’Espona sembla que no estarà sol. 
L’acompanyaran, segons se’ns va informar des 
de l’Ajuntament, unes altres xarrades que la 
Regidoria de Cultura ha programat per als caps 
de setmana centrals de l’agost. 
Aquesta iniciativa ens mereix diverses 
reflexions: per una banda, sembla que la nostra 
activitat estival anual s’interpreta com a 
interessant i instructiva des del consistori, 
encara que mai no se’ns hagi fet explícit, atès 
que li suggereix reproduir-la. Per una altra 
banda, però, considerem poc positiu que en un 
poble tan petit com el nostre es simultaniegin, 
en les mateixes dates, dos iniciatives de format 
similar; potser aquesta hauria estat una bona 
oportunitat per establir ponts de diàleg i 
col·laboració conjunta (ja intentats per nosaltres 
en diverses ocasions a través del treball amb 
altres entitats), aprofitant les seues idees per 
integrar-les en la nostra programació 
d’enguany, més que no pas intentar copar de 
xarrades uns mateixos caps de setmana. 
Tot i que l’atzar ha volgut que les 
programacions no coincideixin en dies, sinó 
que siguin consecutives, el que sí que és 
evident, al nostre entendre, és que una activitat 
com la nostra, ja programada i consolidada (el 
cicle de xarrades a la fresca arriba a la setena 
edició i està en projecte la publicació de les 
ponències), no s’hauria frustrat per aquesta 
inoportuna coincidència.

Activitats 
-El dia 4 d’agost, l’Associació Cultural 
L’Espona organitza l’activitat d’aquest estiu: 
“La petita indústria tradicional a la Palma 
d’Ebre”, 2a edició. La festa començarà a les 
6 de la tarda, al carrer de Dins. Després, 
tothom qui ho vulgui participarà d’un sopar 
de germanor i ballarem al so del Cooperativa 
Folk (els músics de la carbonera). 
-Com cada any a l’agost, l’Espona organitza 
les Xarrades a la fresca. Aquest any seran 
els dies 3, 12 i 24 d’agost.  
3 d’agost → Gonçal Barrios: “Agricultura i 
sobirania alimentària” 
12 d’agost → Jaume Aymí: “L’Índia: tot un 
altre món” 
24 d’agost → Sònia Sas: “Tanzània: una altra 
realitat” 
Lloc: placeta de l’Església Romànica. 
Trobareu cartells informatius de les xarrades 
per totes les botigues i establiments del 
poble. Com sempre, a les 22h.  
-Dissabte, 11 d’agost. Excursió: Siurana 
nocturna. Excursió pels voltants de Siurana 
respirant la pau de la nit i el reflex d’un cel 
clar amb les constel·lacions brillant amb 
intensitat. Durada: 18,30h a 24 h. Hores de 
caminar aprox. 3. Més info: 
www.catalunyasud.net 
- Exposició Picasso (Horta) – Miró (Mont-
roig): dos genis, dos pobles. Del 14 de juliol 
al 15 d’agost al Convent de Sant Salvador 
d’Horta de Sant Joan. 



 
 
 

 
Els pactes en democràcia 

 
Els pactes són la base fonamental de qualsevol sistema democràtic madur, però fins ara, ja sigui per 

la immaduresa o la joventut de la nostra, ja sigui per la poca fragmentació del sistema de partits i la 
seva combinació amb un sistema electoral que afavoreix les majories, hi estàvem poc acostumats. El 
que sorprèn no és tant el fet que els partits comencin a entrar en el joc de la negociació que els permeti 
aconseguir pactes estables que garanteixin la governabilitat, com el fet que aquest comportament es 
posi en dubte esgrimint arguments no del tot correctes i barrejant diferents conceptes. 

 
Alguns analistes polítics argumenten que mitjançant aquesta fórmula no governa la majoria, quan el 

que volen dir és que no governa la llista més votada. Aquest matís a simple vista sembla banal, però 
no ho és, donat que mitjançant els pactes estables la majoria sí governa, des del moment en què els 
partits que arriben a un acord per governar representen la majoria dels votants. Així, doncs, aquells 
que defensen aquesta línia per tal d’afeblir la política de pactes defensen un sistema en què governaria 
el que podríem anomenar “majories minoritàries”. Els perjudicats per la política de pactes són 
determinats sectors polítics que aglutinen una part important de l’electorat i que conformen aquestes 
“majories minoritàries”, però que semblen tenir dificultats per arribar a acords amb d’altres formacions 
polítiques per mantenir pactes estables de govern. Aquests sectors defensen que el seu electorat es 
desmobilitza per causa del desencís que els provoca que el seu partit no pugui governar havent 
guanyat les eleccions, quan l’argument pot ser perfectament el contrari, el seu electorat acudirà 
majoritàriament a les urnes per garantir que en la propera contesa siguin ells qui governin. 

 
D’altra banda, per tal de reforçar aquesta posició, s’ha intentat establir una relació entre la 

proliferació de pactes de govern a diferents nivells i l’increment de l’abstenció. Aquest, el de 
l’abstenció, és un fenomen molt complex per al qual sovint resulta difícil trobar una explicació causal 
clara, tot i que s’han localitzat algunes variables que hi tenen una influència explicativa. No obstant 
això, cap estudi fet fins ara ha avalat la teoria que la política de pactes desincentivi el vot. Entre 
aquestes variables amb influència explicativa sobre el fenomen de l’abstenció trobem, en primer lloc, el 
tipus de contesa electoral. Segons els estudis, les eleccions municipals són, després de les europees, 
les que presenten un índex de participació més baix. La possible explicació que es dóna és que els 
ciutadans les conceben com unes eleccions de segon ordre, en considerar que en l’àmbit municipal la 
quota de poder és menor. En segon lloc, un element que també influeix en la baixa participació és 
l’actual sistema electoral proporcional, en el qual el vot es pondera de forma diferent segons la 
circumscripció electoral, en funció de la mida poblacional, de tal manera que en algunes àrees, per 
obtenir un escó, són necessaris molts més vots, i això en desincentiva la participació. Finalment, un 
altre factor d’influència –segurament el més decisiu en el context actual– és la conjuntura política. 
Aquells que defensen que són els pactes els que provoquen l’abstenció semblen ignorar la situació 
política de polarització i el distanciament de la ciutadania d’una classe política que no centra el seu 
debat en els problemes reals del dia a dia, sinó en aquells que creuen que els donen més rendiment 
electoral (el terrorisme, pel que fa la política del conjunt de l’Estat, n’és un clar exemple). 

 
Així, doncs, la recuperació de les xifres de participació no passa per intentar deslegitimar els pactes 

estables de govern de forces polítiques de diferent color, sinó per ajustar l’agenda política a l’agenda 
ciutadana, millorant l’opinió que els ciutadans tenen de la seva classe política. 

 
Raquel Sánchez, politòloga 

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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