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Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona

Editorial 
Moltes vegades, especialment en les 
assemblees generals de l’associació, ens 
heu sentit plànyer de la manca d’articles que 
patim per al Reble, de manera cíclica.  
Engegar una associació cultural sense ànim 
de lucre no és fàcil, però encara és més 
complicat mantindre-la activa. I aquesta 
“vida” que necessita qualsevol entitat la hi ha 
de donar la junta que la condueix, la qual 
adquireix el compromís de situar-se al 
capdavant i invertir-hi part del seu temps 
lliure, però també la hi han de donar els 
socis, que, des de la seua posició més 
distant en el combat diari, han d’esperonar-la 
i, amb la seua col·laboració, fer-la igualment 
viva. 

En aquest sentit, la secció de l’article del 
butlletí bimensual necessita essencialment 
l’energia, el compromís, la vitalitat i la 
col·laboració dels socis, perquè és el seu (el 
vostre) espai. La passivitat encalla els 
engranatges i, sovint, emmalalteix, primer, i 
acaba matant, finalment, les coses.  

Per això us demanem que no perdeu la 
il·lusió per mantindre’ns al peu del canó, 
actius i amatents a les vostres demandes, i 
també que seguiu sent els protagonistes 
d’una secció pensada per a vosaltres que, 
cada vegada més, hem d’acabar omplint els 
membres de la junta. Necessitem que no 
defalliu per seguir reblant cada dos mesos!

Activitats 
  - III Cursa de muntanya “La cameta coixa”. 
Miravet, 27 de febrer de 2011. Més informació a 
http://cursalacametacoixa.blogspot.com/ 

- Diada de la Truita amb suc a Ulldemolins. 13 
de març de 2011. Més informació a 
http://www.firesifestes.com/Fires/F-Truita-Suc-
Ulldemolins.htm 

- Excursions teatralitzades: “Fra Guerau, ermita 
de Montsant”. Es tracta d’una manera de 
conèixer el nostre territori, a través dels seus 
protagonistes. Mentre es camina tranquil·lament 
per les nostres muntanyes, es descobreix de 
primera mà com era la vida d´aquelles 
contrades, la seua història, la seua llegenda... 
Proposta de 13 de març de 2011: excursió 
matinal pel congost de Fraguerau (Montsant), 
modelat artísticament pel riu Montsant i habitat 
des d´antic per l´ermità Fra Guerau. 15€ per 
persona (5€ nens). Informació: 
guiatges@elbrogit.com, tel: +34 689 00 61 99 

- Per als aficionats a la lectura, us proposem 
una novetat editorial d’una autora local que 
segur que coneixeu. Si en comenceu la lectura, 
sentireu l’alè de cada racó del poble!: 

Rojals, Marta: Primavera, estiu, etcètera. 
Editorial La Magrana, 2011.  

Si en voleu llegir la sinopsi, podeu consultar la 
pàgina web següent: 
http://www.magrana.cat/primavera,-estiu,-
etcetera_marta-rojals_libro-OMAC161-es.html 



 
 
 

Programa “Tu ajudes” (CatalunyaCaixa) 

La Caixa de Tarragona, i mitjançant la seua Fundació, articula una part de la seua obra social 
a través del programa “Tu Ajudes”. 

“Tu Ajudes” permet als clients de CatalunyaCaixa de la província de Tarragona decidir el 
destí de part dels recursos econòmics de la Fundació Caixa Tarragona. Amb aquest 
innovador programa, els clients donen suport als projectes presentats per entitats sense 
afany de lucre que volen fer realitat. “Tu Ajudes” promou desenes de projectes que tenen per 
objectiu transformar la societat. 

Les entitats de la província de Tarragona presenten els seus projectes i els clients de 
Catalunya Caixa voten pels que volen posar en marxa. Tots s’enquadren en els àmbits de la 
dependència, la integració social, la cultura, l’educació i el medi ambient i el patrimoni. 
La nostra associació s’hi presenta per segona vegada. L’any 2008 vam aconseguir l’ajut 
necessari per finançar l’estudi dels arbres monumentals i d’interès del nostre terme. El 
resultat el veureu en el que serà l’opuscle de Sant Jordi d’enguany. En aquesta edició, el 
nostre projecte s’orienta cap a la digitalització de la nostra entitat i el seu títol és “Digitalització 
de l’Associació Cultural L’Espona”. 

Una vegada complerts els 10 anys, es vol tirar endavant aquest projecte, amb el disseny i la 
posada en funcionament de la pàgina web, que suposarà l’entrada de l’entitat en l’àmbit de 
les comunicacions virtuals, i on es publicaran tots els materials que s’han anat generant en 
aquests 10 anys. És en aquest context que l’associació es planteja la digitalització i publicació 
a Internet de tots aquells materials que l’associació ha anat publicant durant aquests anys, 
per tal de sobrepassar l’àmbit local, que és l’àmbit principal de l’entitat, i que romanguin a la 
disposició de tots aquells internautes que els trobin d’interès, arreu del món.  
Podeu consultar el detall del projecte a l’adreça: http://www.tuajudes.com  

Els clients de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa) amb domicili a la 
província de Tarragona, amb els vots “Tu Ajudes” acumulats durant tot l'any, trien i voten les 
iniciatives que volen fer realitat. S’ha de dir que aquests vots es generen exclusivament amb 
aquest objectiu, que no es poden canviar per cap altre servei i que es transformen de manera 
automàtica en suport econòmic equivalent per al projecte que s’ha votat. 

Des de l’1 de març fins al 30 d’abril, es pot votar el projecte elegit i es pot fer de la següent 
manera: 

• Des de qualsevol oficina de CatalunyaCaixa, amb la Butlleta de votació de “Tu 
Ajudes”.  

• Des del lloc web del tuajudes.com 

El codi de votació per al projecte de L’Espona és el 2281. 

Esperem, com sempre, el vostre suport. 

Francesc Filella Cubells 

Secretari de l’Associació 

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. 


