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Editorial 
 
Els resultats de les eleccions al Parlament 
europeu del 7 de juny passat han posat de 
manifest, en general, el desinterès de la 
ciutadania en la construcció política 
d’Europa. En l’àmbit europeu, aquest 
desinterès s’ha traduït en una baixa 
participació i en l’augment dels escons 
aconseguits pels partits d’extrema dreta, que 
són els que menys creuen en una unió 
política del continent. 

Pel que fa a Catalunya, la baixíssima 
participació, només d’un 37,5%, és una 
mostra clara del desajustament que hi ha 
entre la ciutadania i la classe política. De fet, 
en el nostre país fa temps que això dura 
(recordem la baixa participació en el 
referèndum de l’Estatut i en les eleccions 
passades al Parlament de Catalunya). Una 
campanya basada més en els retrets mutus 
entre els partits i en clau catalana i 
espanyola, en lloc d’en clau europea, no ha 
ajudat gens a estimular la participació.  
Ara bé, seria interessant que els ciutadans 
pensessin que a Europa es decideixen 
moltes coses que afecten el nostre dia a dia. 
Per exemple, la proposta d’allargar la 
jornada laboral fins a 65 hores, que es va 
aturar; ara, amb una majoria de dretes, 
potser s’aprovarà. Reflexionem-hi. 

Activitats 
- Dimecres 10 de juliol: Festa de Sant Cristòfol 
a la Palma d’Ebre. Com ja és tradició, un cop 
acabada la missa, que se celebra a la Plaça de 
Catalunya, hi ha la benedicció de tots els 
vehicles.  

- Del 10 al 12 de juliol: Móra Morisca a Móra 
d’Ebre. Tot el casc antic de la població es tanca 
per un cap de setmana i els carrers i les cases 
es transformen en els d’una població morisca. 
Es fan representacions al castell de les lluites 
entre moros i cristians, entre altres actes a l’aire 
lliure. Acte associat al Fòrum Universal de les 
Cultures 2004.  

- Diumenge 19 de juliol: IV Mostra de l’auberge. 
Benissanet. En aquesta festa es donen a 
conèixer les principals característiques de la 
fruita local. Els actes es complementen amb un 
concurs de postres amb préssec, una diada 
gastronòmica de l'auberge als restaurants i un 
campionat intercomarcal de bitlles. Els visitants 
també poden gaudir d'una mostra d'artesania 
de la zona i de diferents activitats lúdiques, 
musicals i d'animació infantil. 

- Festes Majors d’estiu.  Durant el mes de juliol 
es pot gaudir de les Festes Majors de la Torre 
de l’Espanyol, en honor a Sant Jaume Apòstol 
(24-26 de juliol); de la Festa Major de 
Benissanet, els mateixos dies; de la Festa 
Major de Móra la Nova, en honor al copatró 
Sant Domènec (30 de juliol -3 d’agost), i de la 
Festa Major de Sant Domingo (festa dels 
Terrissers) al raval, a Miravet (30 juliol-2 agost).  



 
 
 

 
Tenim un nom… el sap tothom 

 
Vagi per endavant que aquest escrit és un al·legat a favor del Barça. Als “pericos” o als 
“merengues” segurament ni els anirà ni els vindrà, i poden triar no llegir-lo. Però ho sento, 
m’han deixat escriure’l a mi, i és el que hi ha. 
 
M’agrada l’himne del Barça. Té un punt d’unió, d’integració. “Tant se val d’on venim, 
si del sud o del nord. Ara estem d’acord, estem d’acord, una bandera ens agermana”. De fet, 
no em faria res que la lletra fos la de l’himne del nostre país. I ja posats a fer, instauraria com 
a Diada Nacional de Catalunya el 20 de maig, dia en què l’any 1992 el gol de Ronald Koeman 
ens va posar on mereixíem, a la llista dels equips de futbol importants d’Europa. Segurament 
ha fet més aquest gol, i els que han vingut després a París i Roma, per Catalunya que moltes 
de les campanyes dels (nostres?) polítics a l’estranger. 
 
Bé, ara fora bromes (o no), la veritat és que enguany podem presumir d’equip de futbol i de 
club. El millor club del món. És així, no hi altre club que hagi guanyat tants títols importants. I 
amb gent d’aquí, vull dir amb gent formada a casa nostra, perquè això és el que compta. Algú 
em podrà dir que Messi o Iniesta no són de casa nostra, però si llegim l’estrofa que hi ha més 
amunt potser canviaríem d’opinió. La qüestió és que han defensat, i molt bé, els nostres 
colors. I això és important. 
 
Els culers hem de gaudir d’aquest any fabulós. Per cert, sabíeu que l'origen del nom culer es 
deu al fet que, en els inicis, el primer camp de futbol no jugaven, situat al carrer Indústria de 
Barcelona, no tenia graderies, i que els afeccionats s'asseien a la part alta del mur que 
envoltava el camp, de manera que la gent que caminava pel carrer en un dia de partit, veia 
una fila de culs? Doncs bé, els culers estem d’enhorabona.  
 
I potser alguns pensaran que els fitxatges a cop de talonari de l’equip rival ens faran la 
punyeta l’any que ve. Potser sí, i si ells són millors esportivament doncs res a dir. Al cap i a la 
fi, es tracta d’un esport, d’un joc, i la piloteta a vegades entra i a vegades no. Però el que no 
hem de perdre és l’esperit. L’esperit d’un equip que, liderat per Pep Guardiola (gràcies Pep!), 
ens ha fet recordar alguns valors, com  la humilitat, l’orgull de defensar una samarreta, donar 
el millor d’un mateix en bé de l’equip i la passió per uns colors. El pessimisme, la resignació o 
pensar que hi ha hagut temps millors no va enlloc. 
 
Per acabar, dues frases més de l’himne: “tots units fem força” i “mai ningú ens podrà tòrcer”. 
Tant de bo ens ho creguem. 
 
Visca el Barça, i Visca Catalunya. 
 
 

Ricard Boqué 
Jugador i amant del futbol 

 

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. 


