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Núm. 44              agost – setembre  08 

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

 43370 La Palma d’Ebre 
e-mail: espona@menta.net 

Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona

Editorial 
El dia 19 de juliol va tindre lloc, a Vinebre, l’acte 
central del 25è aniversari de la constitució del 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE). 
Durant aquests anys, el CERE ha pretès (i 
aconseguit) ser l’estendard de la cultura a la 
comarca i ha sabut donar sentit de “comarca” al 
conjunt de municipis que la integrem, sempre 
deixant al marge els avatars polítics i mostrant-se 
independent. 
Vint-i-cinc anys després del seu naixement, és 
l’hora del relleu generacional i una junta directiva 
amb gent jove al capdavant té ara la voluntat de 
revisar en profunditat aquesta entitat i conduir-la 
per la Ribera del segle XXI. 
Entre els canvis que hi ha previstos, un és el 
mètode d’elecció del Premi Sirga d’Or, guardó que 
es lliura bianualment i que té l’objectiu de 
reconèixer aquelles persones o entitats que han 
tingut un paper rellevant a la comarca. Enguany 
és el torn de les entitats i la junta del CERE ens 
ha escollit com una de les  dos associacions 
comarcals que podrà proposar un candidat al 
Premi, previ lliurament del currículum i els mèrits 
de l’esmentat candidat. A partir d’un grup tancat 
de persones i entitats que hauran mencionat els 
seus candidats se n’escolliran cinc, que es 
posaran a votació dels socis. D’aquí en sortirà el 
Premi Sirga d’Or. 
Per la seua tradició, per la feina incansable en el 
vessant musical amateur al llarg de diverses 
dècades i per la cohesió interna que sempre ha 
mostrat, L’Espona proposarà el Grup Coral La 
Palma d’Ebre. Esperem que tingui sort! 

Activitats 
- Festa Major de la Palma d’Ebre, del 14 al 17 
d’agost. 
- Com cada any a l’agost, L’Espona organitza 
les Xarrades a la fresca. Aquest any seran els 
dies 8, 22 i 29 d’agost i 6 de setembre:  

8 d’agost → “Producció agroecològica a 
Nicaragua”, Jordi Bartolomé 
22 d’agost → “Contes de riu. Acte del 25è 
aniversari del CERE”, Andreu Carranza 
29 d’agost → “Un viatge de la pintura 
acadèmica a la pintura actual”, Joaquim 
Montserrat 
6 de setembre → “Els tractaments de vinya en 
cuc, podrits, cendrosa i mildiu”, Gonçal Barrios  
Lloc: placeta de l’Església Romànica. Trobareu 
cartells informatius de les xarrades per totes les 
botigues i establiments del poble. Com sempre, 
a les 22.30h.  

- 23 d’agost. Diada familiar: GAUDEIX DEL 
PARC EN FAMÍLIA. Descobreix el Parc Natural 
de la Serra de Montsant. Margalef de Montsant. 
Durada: mig dia. Inscripcions a Catsud.  

- El dia 11 de setembre, l’Associació Cultural 
L’Espona organitza l’activitat d’aquest estiu: “LA 
FESTA DEL RAÏM”. Ens trobarem de bon 
dematí i centrarem l’activitat a la Font Vella. Allà 
hi realitzarem activitats diverses, com ara una 
exhibició de pisar a l’antiga, farem vi dolç, 
mistela, panses... Podrem admirar una petita 
exposició d’ambient sobre la feina de la verema 
i farem un esmorzar de pa torrat, arengada i 
raïm. Us hi esperem! 



 
 
 

 
 

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. 


