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Editorial 
El primer que cal destacar dels resultats de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del passat 
28 de novembre és la incontestable victòria de 
Convergència i Unió, que a la fi podrà formar 
govern després de dos intents fallits. En segon 
lloc, la desfeta de les forces que formaven el 
govern tripartit, més preocupades per marcar 
perfil propi que per explicar una obra de govern 
que de cap manera cal considerar negativa. En 
tercer lloc, els bons resultats del Partit Popular, 
que ha sabut fer seua una part del discurs de 
l'extrema dreta, centrada en dues qüestions: la 
defensa del castellà, i la immigració. En quart 
lloc, Ciudadanos ha mantingut la representació 
que ja tenia. Finalment, Solidaritat Catalana per 
la Independència s'estrena a la cambra amb un 
objectiu clar, un estat propi per a Catalunya, 
però sense tenir programa polític sòlid. 
Ara bé, en aquesta legislatura s'obren una sèrie 
d'interrogants. Uns són a la banda del govern, 
com ara, quines polítiques es dissenyaran per 
sortir de la crisi? o bé com seran les relacions 
Catalunya-Espanya a partir d'ara? Uns altres 
són a la banda de l'oposició: quins moviments 
hi haurà a l'esquerra catalana per refer-se? 
Cap a on aniran PSC i ERC? 
El que és evident és que el nou executiu no ho 
té gens fàcil. Mas haurà de pensar molt bé 
cada moviment que faci per no decebre el seu 
electorat, part del qual no li és totalment fidel, 
però sobretot haurà d'estar ben a l'aguait 
perquè el cas Palau no li esclati a les mans. 

Activitats 
-Dia 26 de desembre, a les 20.30h, 
Concert de Nadal a càrrec de l’Orfeó 
reusenc, Garcia.  
-Pessebre vivent Masia deCastelló: 26 de 
desembre de 2010 i 2 i 6  de gener de 
2011, de les 18h a les 20.30h. En aquesta 
edició els visitants trobaran novetats. La 
principal serà l’espai de ‘Cal Pep’, l’última 
casa que l’Associació Masia de Castelló ha 
reconstruït d’aquest poble de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant deshabitat des dels 
anys cinquanta. Preu: 7 € per als adults i 
4€ per als infants d’entre 4 i 9 anys (per als  
menors de 4 anys, l’entrada serà gratuïta). 
Inclou una llesca de pa torrat amb un 
‘traguet de vi’. 
Més informació a: www.masiacastello.cat i 
als telèfons 620 930 415 i 616 586 954. 
-Pessebre vivent de Tivenys “El Pessebre 
del Riu”. La seva singularitat és que es fa a 
la vora del riu. Les representacions es 
faran el proper diumenge, 26 desembre,  i 
també el dissabte 1 gener  i el diumenge  2 
de gener del 2011 a partir de les 18h.  
-El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
amb la col·laboració del CERE, entrega el 
Premi Sirga d’Or 2010, divendres 7 de 
gener de 2011. L’acte es realitzarà a La 
Llanterna teatre Municipal de Móra d’Ebre, 
a les 21.30h.  



 
 

 
Sorpresa electoral 

 
 
El dia 28 de novembre a les 20.00h em disposava a posar-me davant de la televisió 
per veure com evolucionaven els resultats electorals. La nit prometia, ja que 
semblava que la cosa presentaria canvis i alguna que altra sorpresa. I, efectivament, 
la sorpresa va ser majúscula. No em refereixo a les desfetes del PSC i Esquerra, 
tampoc al fet que guanyés CiU, ni tan sols que el senyor Laporta entrés al Parlament 
directament des de la llotja del Barça. La meva sorpresa (i la meva por) va ser que 
acabat de començar l’escrutini vaig veure aparèixer entre les forces representades al 
Parlament a Plataforma per Catalunya aquest partit xenòfob liderat per un feixista 
confés i reconegut.  Passàvem del 40, del 50 del 60 per cent i aquest partit mantenia 
3 diputats. No entenia què li estava passant al nostre país, no entenia què li estava 
passant a la nostra gent. Suposo que era una més de l’alt percentatge de catalans 
que aquella nit es miraven els resultats electorals amb certa por. 
El fet que finalment aquest partit no assolís el 3% necessari per poder formar part de 
l’arc parlamentari (només per un 0,5%) no ens ha de fer oblidar que van aconseguir 
75.000 vots. Per què?  
És obvi que la crisi genera un escenari favorable per aquest tipus de discurs, que 
intenta fer seu el malestar de la gent en les zones que més la pateixen i que, 
normalment, són les que presenten un alt índex de població immigrada, ja que 
aquesta, per definició (i per necessitat), s’instal·la en els barris més pobres. En 
aquesta situació, inevitablement, es genera un conflicte amb la població autòctona, 
que aboca les seves pors i el seu descontentament contra la població immigrada, 
fent-la responsable dels seus problemes sense raó. Però no hem d’oblidar que aquest 
mateix discurs no aporta cap solució per sortir de la crisi.  
La població immigrada ha sigut en gran part el motor de l’economia especulativa 
d’aquest país, que es basava en sous de misèria que, en la major part dels casos, 
només estaven disposats a acceptar els que venien de fora. És culpa d’ells? No. Des 
del meu punt de vista és culpa de tots, sobretot dels que s’han fet rics contractant mà 
d’obra barata mentre l’han necessitat. Ara resulta immoral fer fora del país aquesta 
gent i, sobretot, no suposa una solució des del moment que això no farà que es 
generi més ocupació ni, per suposat, implicarà un increment dels salaris. 
La crisi s’ha d’afrontar de forma seriosa i el problema de la immigració també. S’han 
de fer polítiques que n’afavoreixin la integració i tots els partits polítics han de parlar 
d’aquesta situació i aportar solucions, per tal de no deixar racons foscos on puguin 
néixer i fer-se grans idees xenòfobes basades en un discurs immoral, trampós, 
hipòcrita i mentider.  
 

         Raquel Sánchez Ratero   
 

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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