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Editorial 
El 10 de juliol de 2010 marcarà un abans i un 
després en la relació entre Catalunya i 
Espanya. La participació en la manifestació 
convocada per Òmnium Cultural i, a la qual 
es van adherir totes les forces polítiques 
catalanes, excepte el PP i Ciutadans, va 
desbordar les previsions. Els organitzadors i 
la Guàrdia Urbana van xifrar l'assistència a la 
marxa en més d'un milió de persones. 

El més significatiu de l'acte, però, va ser que 
una gran part de les banderes eren 
estelades i que la majoria de les consignes 
que es van cridar demanaven la 
independència. Sembla clar, doncs, que 
l'etapa en la qual Catalunya és una 
comunitat autònoma espanyola més s'acaba. 
Fins i tot, amplis sectors no independentistes 
creuen que cal anar més enllà; per exemple, 
cap al federalisme. El problema és que des 
de Madrid les coses es veuen diferents: es 
dóna per tancat l'estat autonòmic i, de 
federalisme, ni parlar-ne. 

Després de la resposta del govern espanyol 
a la sentència és difícil defensar la idea de 
l'Espanya plural. Ara bé, primer de tot el que 
cal és que els partits que van participar en la 
manifestació responguin unitàriament i que 
no es repeteixi el ridícul que hi va haver al 
Congrés dels diputats en la votació sobre la 
resolució sobre l'Estatut.

Activitats 
- 10è Cicle de xarrades a la fresca. Un 
estiu més, ens reunirem a la placeta de 
l’església Romànica els divendres del mes 
d’agost. Aquest any, els conferenciant i els 
temes seran els següents:  

o 30 de juliol, 20.30h - M. Dolors 
Rosinés Cubells: "Un metge a Sierra 
Leone" (xarrada solidària) 
o 20 d'agost, 22.30h - Pere Navarro 
Gómez: "Com s'entretenien els padrins 
quan no hi havia ràdio ni televisió?" 
o 27 d'agost, 22.30h - Ezequiel Gort 
Juanpere: ""Els bombardejos i la guerra 
aèria a la rereguarda de l'Ebre, fins al 
final de la guerra" 

- Dissabte 7 d’agost, L’Espona torna a 
rememorar les nostres tradicions. Com que 
enguany estem de festa, recrearem un 
envelat, amb tots els seus elements: la 
toia, el pensament, la rifa, el ball del 
farolet... 
- Festa Major d’agost, a la Palma d’Ebre. 
Cap de setmana del 15 d’agost, amb 
moltes activitats programades! 
- Dies 14,16,21 i 13 de setembre: III Curs 
coneguem la Ribera d’Ebre, amb xarrades 
diverses. A les 19h a Ca Don Ventura, Flix. 
Organitza: CERE. Inscripció al setembre a 
l’adreça http://www.xtec.cat/formacio/index.htm  o al 
tel. 977-40 28 60. 



 
 
 

 

Manar... o governar? 

 
Aquest és el dilema a l’hora de saber valorar, escollir i acceptar, tant en l’ordre 
personal com col·lectiu o d’interès social. Voldria exposar unes senzilles idees, molt 
personals, sobre dues postures tan diferenciades a l’hora d’una recta i apreciada 
valoració: 
 

El qui MANA oprimeix, margina; el qui GOVERNA administra justícia. 

El qui MANA busca aduladors; el qui GOVERNA, col·laboradors. 

El qui MANA intenta imposar-se; el qui GOVERNA, convèncer. 

El qui MANA malversa el que no és seu; el qui GOVERNA administra sàviament els 
béns de la comunitat. 

El qui MANA corre en solitari buscant el TRIOMF PERSONAL; el qui GOVERNA 
busca la participació activa perquè triomfi l’EQUIP. 

El qui MANA aixeca MONUMENTS que perpetuïn la seua memòria; el qui governa 
construeix fàbriques i nous HABITATGES i promou una sàvia i recta JUSTÍCIA 
SOCIAL perquè la gent visqui millor. 

El qui MANA s’envolta, en els seus afers de govern, d’una “incondicional camarilla”; el 
qui GOVERNA promou, envoltat de saviesa i seny, una recta i pròspera societat. 

MANAR...? GOVERNAR...? Aquest és el dilema al moment de saber, en tots els 
aspectes, valorar i, sobretot, acceptar. 
 

Camil Llauradó 
 

 
 

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. 


