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Editorial 
Les mesures que els governs occidentals 
estan adoptant per sortir de la crisi tenen un 
denominador comú: la retallada de la 
despesa social. La qüestió, però, és si la 
teràpia aplicada es basa en l'ortodòxia 
comptable, o bé en el dogma liberal que diu 
que cal reduir tot allò que és públic i 
augmentar el pes de la iniciativa privada. 
Malgrat que es repeteixi que, per exemple, 
les mesures de reducció de la despesa en 
sanitat i en educació són necessàries, no es 
tracta de decisions tècniques, sinó de 
decisions ideològiques. Si el problema és el 
dèficit públic, per què es descarta d'entrada 
la possibilitat d'augmentar els impostos de 
manera progressiva, perquè pagui més qui 
més té, o bé no es lluita decididament contra 
el frau fiscal? 
La sanitat i l'educació de qualitat són serveis 
bàsics en una societat desenvolupada que 
aspira a l'ideal que tots els ciutadans tinguin 
les mateixes oportunitats. No garantir-los, 
agreujarà les desigualtats i posarà en perill la 
cohesió social. 

Aquesta crisi és producte de les mesures 
neoliberals que es van adoptar en el món 
occidental a partir dels anys 80, amb 
Thatcher i Reagan al capdavant. Aplicar 
mesures neoliberals pot ser que no sigui la 
millor fórmula per sortir-nos-en. Tots els 
secors socials han de fer sacrificis, i no 
només els més febles. 

Activitats 
 - El dia 23 d’abril, Dissabte Sant, 
l’Associació Cultural L’Espona organitza 
l’acte de clausura de la celebració dels 10 
anys de l’Associació. L’acte serà a l’Església 
Romànica  a les 19 h. S’hi presentarà, 
també, la nova pàgina web i s’oferirà un petit 
refrigeri als assistents.  
-Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el dia 
23 d’abril, tindrà lloc a Flix la 4a Mostra de 
Llibres de la Ribera d’Ebre. Horari: de 10.30h 
a 14h.  
-Del 29 d’abril a l’1 de maig, Festa major de 
Santa Caterina. La Palma d’Ebre.  
-Del 30 d’abril a l’1 de maig, Fira Ramadera i 
Artesana. Rasquera. Entre les activitats 
programades destaca la curiosa i original 
demostració d'exhibició de la cabana 
ramadera de cabres blanques, raça 
autòctona de les serres de Rasquera. 
Complementen la jornada les parades, on es 
pot veure i comprar un ampli mostrari de 
l'artesania de la palma i de la pastisseria de 
Rasquera. 
-14 de maig, excursió a la Punta del Duc. 
Descobreix aquesta espectacular talaia 
damunt l’Ebre on convergeixen tres atractius 
interessants: magnífic mirador natural, cels 
on volen les àguiles i els voltors, espai 
històric de la batalla de l’Ebre . 
Durada: 09:30 h. a les 16:00 h.Hora de 
trobada: 9:30 h., a la Poble de Massaluca. 
Cal portar esmorzar, dinar i aigua. Preu, 15€. 



 
 
 

 
On és el xèrif? 

 
Als antics i desapareguts rentadors municipals, hi havia un cartell on deia: “El 
respecte per les coses demostra la cultura d’un poble”; doncs a la Palma, des de fa 
uns anys, la cultura està sota mínims. 
Quan passeges pels carrers del poble l’espectacle és lamentable. A tot arreu hi ha 
clots i pegats de ciment de totes mides i colors. Ara que, per mides i colors, les 
caguerades de gossos, fins i tot hi ha veïns que les fotografien. A l’últim reble 
proposeu la lectura d’un llibre d’una autora local per sentir l’alè de cada racó del 
poble, però per molts racons més val passar-hi amb el nas tapat. 
Si després de passejar pels carrers arribeu a la plaça, tindreu el goig de contemplar 
una plaça inacabada, amb una font que no raja i amb un cubell de la brossa sobre un 
tros de farola que ha degut caure en gràcia, perquè porta vint-i-cinc anys al mateix 
lloc i no l’ha tocat mai ningú. 
Des de la plaça, i ja que hi estem posats, ens podríem arribar a  contemplar la Font 
Vella. Aquí l’espectacle és dantesc. El dia que van caure les torres bessones, 
enguany en farà deu, va ser el dia que les piscines van passar a pitjor vida, perquè 
l’única actuació que s’hi va fer va ser posar el cadenat a la porta, i a partir d’aquí hi ha 
hagut via lliure per destrossar tot el que s’ha pogut i més, malgrat les reivindicacions 
de protecció i conservació d’aquest espai que des de la nostra associació s’han dut a 
terme. 
Sembla que ara que a les piscines velles ja no queda gaire cosa per fer malbé, el 
vandalisme s’ha traslladat a les piscines noves. Ja han començat a arrencar rajoles i 
a tirar pedres dins de l’aigua. Que Déu ens agafi confessats!! 
I per acabar-ho d’adobar, ara sembla que, a part dels perills que suposa el fet de 
caminar per aquests carrers que tenim, s’ha posat de moda anar pels carrers 
disparant escopetes d’aire comprimit i jugant a la guerra!! La sensació que tinc és que 
la Palma és pitjor que l’«oest», ja que almenys allí tenien xèrif!! 
Si el respecte per les coses ha de demostrar la cultura del nostre poble... vosaltres 
mateixos ho podeu jutjar. 

Assumpta Cubells 
 

 
 

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. 


