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Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona

Editorial 
El dia 5 d’abril es va celebrar el 75è 
aniversari de les escoles i l’AMPA va 
organitzar una celebració commemorativa 
d’aquesta data. L’esdeveniment va tindre dos 
grans encerts remarcables: 
a) Va aconseguir reunir mestres, alumnes i 
pares de molt diverses generacions; va 
tindre molt poder de convocatòria i l’habilitat 
–segur que no gens fàcil- de trobar el 
parador actual de molts docents dels quals ja 
no es veia el rastre. Va saber posar-los a tots 
al voltant d’una taula –sempre se celebra 
millor amb vianda al davant- i que els 
poguéssim homenatjar, no només amb 
l’ofrena d’un detall, sinó amb els nostres 
records, les paraules d’afecte i el caliu que 
ens és propi. I ells van estar a l’alçada 
mostrant-se receptius a aquest tracte i fins i 
tot tan actius com nosaltres reconstruint el 
record col·lectiu. 
b) Va elaborar una exposició que també 
combinava amb encert tots els elements que 
caracteritzen el món educatiu, el del passat 
especialment, però també el del present, que 
no es va oblidar en cap moment. 
Va ser, doncs, una jornada de germanor 
inèdita fins aquell dia que ben segur quedarà 
en els annals de la nostra història com un 
agradable bocí més del nostre passat comú. 
Felicitats als organitzadors. 

Activitats 
- -19 d’abril. Presentació del llibre Clòtxina 
de Retratos, de M. Lourdes Ambrós, Biel 
Pubill i Josep M. Raduà. Sala d’actes de 
l’Ajuntament d’Ascó, a les 18.30h.  
-19 i 20 d'abril: II Edició de la Fira del 
vehicle d'ocasió a Móra la Nova. 
-20 d’abril: caminada a la Torre de 
Cervelló, Benissanet. Sortida des del portal 
a les 9h del matí. També s’hi pot anar amb 
cotxe. Més informació: Ajuntament de 
Benissanet, tel. 977 407 005. 
-Diumenge 20 d'abril, a les 12h , Trobada 
de les Escoles de Música de la Fatarella i 
de Tivissa amb les actuacions dels 
grallers, conjunts instrumentals, corals 
infantils i Bastoners de Tivissa. Tindrà lloc 
al Casal Cultural. 
-En el marc de les jornades culturals de 
Tivissa, diumenge 4 de maig es farà una 
visita guiada als espais de la Batalla de 
l'Ebre (Serra de Pàndols, Camposines, 
Gandesa...). Sortida a les 8.00 h des de la 
parada de bus. Preu: 5 euros (inclou: el 
viatge, visita guiada i l’entrada al museu). 
Inscripció: Oficines de l'Ajuntament fins al 
28 d'abril. Places limitades. 
- El dia 31 de maig L’Espona celebrarà 
l’Assemblea General de Socis anual, en la 
qual es farà balanç de les activitats 
realitzades i es presentaran les previsions 
per a l’any que ve. 



 
 
 

 
PODEM HUMANITZAR ELS HOSPITALS? 

L’hospitalització és una experiència que es recorda tota la vida. És molt important la manera 
com la viuen els nens. L’Associació de nens i joves amb problemes de cor (ACCIC), els 
responsables de l’hospital maternoinfantil Vall d’Hebron, Ignasi Blanch, il·lustrador, professor i 
coordinador del projecte, juntament amb  cinquanta il·lustradors (entre ells jo mateixa) i de 
manera altruista, vam acordar de tirar endavant un projecte per crear un espai hospitalari 
càlid, mitjançant la decoració de parets, sostres, passadissos, habitacions, i sales d’espera, 
de l’hospital maternoinfantil Vall d’Hebron. El projecte porta per nom “Humanitzem els 
hospitals”. 

Es tractava d’un projecte pioner a l’estat Espanyol: omplir d’il·lustracions de temàtiques 
diverses els espais utilitzats pels nens i joves malalts. Aquest projecte es va dur a terme 
durant els mesos de juny i octubre del 2007.  Consistia a decorar tres plantes de l’àrea 
maternoinfantil d’aquest macrohospital. La primera planta està dedicada al món del circ. La 
cinquena planta està plena dels personatges més populars dels contes tradicionals. La planta 
onzena s’ha convertit en la casa de les aventures de sirenes i pirates. 

L’experiència de participar en aquest projecte va ser molt enriquidora tant per a mi com per a 
la resta dels il·lustradors que hi vam participar; entre tots vam formar un bon equip de treball. 
Tant el personal sanitari com els nens malalts i els seus pares ens van donar suport en tot 
moment; a canvi, nosaltres els portàvem una mica de color al seu espai, ja que  per a moltes 
famílies l’hospital era la seva segona residència. 

Alguns nens estaven en una situació molt delicada  de salut, en habitacions aïllades i per 
pintar-los-hi l’habitació, primer que res demanàvem permís als pares del nen malalt i després, 
en entrar a l’habitació, calia protegir-nos amb bates, gorra, peücs i guants. 

Havíem de fer la nostra feina sense que afectés la marxa normal de l’hospital, calia que ens 
poséssim d’acord en uns valors de treball bàsics: mantenir un ordre i una pulcritud 
impecables. La pintura que vam fer servir era pintura plàstica, que no feia olor, no era tòxica i 
d’un grau de fluïdesa que evitava el degoteig. 

Es va escollir una gamma de colors purs, propers als primaris, colors càlids i també de freds, 
però en tonalitat clara. No es va utilitzar el negre i el color més fosc va ser un gris blavós per 
realitzar el contorn dels dibuixos. 

L’Albert té 6 anys. Avui, quan torna a la seva cambra, trobarà un gat sobre el seu llit: el gat 
amb botes. A la planta onze, la petita Anna agafa la seva àvia de la mà i juntes caminen pel 
passadís deixant enrere vaixells i pirates. L’Annanda, una nena d’origen Africà, mentre li 
estava pintant l’habitació, em cantava cançons que li va ensenyar la seva mare. Avui, però, el 
personal hospitalari, les famílies i especialment els més menuts conviuen amb aventurers 
dels mars, sirenes, funambulistes, personatges dels contes tradicionals... 

Amb tots aquests dibuixos, l’hospital es converteix en un llibre amb un munt d’històries 
obertes per construir. 

        Maria Tarragó Martí 
Il·lustradora 

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. 


