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Núm. 62             agost – setembre  11 
 

Edita: Associació Cultural L’Espona 

Adreça: Escoles, 5 

 43370 La Palma d’Ebre 

e-mail: espona@ono.com 

www.associaciolespona.cat 

Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona 

 

Editorial 
El 18 de juliol passat es va celebrar el 75è 
aniversari de l'esclat de la Guerra Civil. Aquest 
és un esdeveniment cabdal per entendre la 
realitat catalana i espanyola actual. 
Efectivament, el règim actual, amb les seves 
virtuts i els seus defectes, és la conseqüència 
directa de la Transició, un intent de passar 
pàgina, sense demanar responsabilitats a 
ningú pels excessos dels vencedors de la 
guerra. 
En tot cas, el 75è aniversari, que en el cas d'un 
club de futbol parlaríem de les “noces de 
diamants”, és un bon moment per difondre la 
nostra història i per reflexionar-hi. El balanç, 
però, és més aviat pobre. Les institucions 
polítiques, tret d'una polèmica intervenció del 
president del Congrés dels Diputats, José 
Bono, han preferit mirar cap a un altre lloc.  
Pel que fa als mitjans de comunicació, en 
general, l'efemèride ha passat desapercebuda, 
amb l'excepció del diari Ara, que va regalar als 
seus lectors una sèrie de reproduccions de 
cartells de propaganda del bàndol republicà. 
Com a mostra un botó: el programa de 
divulgació històrica Cronos, del Canal 33, va 
emetre el mateix 18 de juliol un documental 
sobre un episodi de la Revolució Francesa. No 
deixa de ser trist que una televisió pública oblidi   
el fet històric més important del segle XX al 
nostre país. Això fa pensar en allò que diuen: 
“El país que oblida la seva història està 
condemnat a repetir-la”. 

 

Activitats 
 
-Dissabte 6 d’agost, a la plaça de Catalunya, 
festa de l’Espona, “Deu plats i un tupí. Mostra 
de cuina tradicional de la Palma”. A partir de les 
18h s’elaboraran en directe uns quants plats 
seleccionats de la cuina que ens identifica. A 
partir de les 20h ja es podran tastar els plats 
cuinats amb un tiquet de 5€ que permetrà 
degustar 3 plats i unes postres. Organitza: 
Associació Cultural l’Espona. La Palma d’Ebre.  
-XI Cicle de xarrades a la fresca, organitzades 
per L’Espona. Durant tres divendres del mes 
d’agost ens podrem reunir a la placeta de 
l’Església Romànica, a les 22h. Els temes 
d’enguany seran els següents:  

-5 d’agost, “La dona pagesa a la 
Ribera d’Ebre”, Teresa Castelló. 
-19 d’agost,”L’experiència de senador 
a Madrid”, Pere Muñoz. 
-26 d’agost, “Les roques dels Ports”, 
Àlvaro Arasa 

-Festa Major de la Mare de Déu de 
l’Assumpció, el cap de setmana del 15 d’agost. 
La Palma d’Ebre.  
-S’ha publicat el llibre Postals de la Ribera 
d’Ebre 1900-1979. Si sou socis del CERE, el 
podeu adquirir al preu especial de 27€ (el llibre 
en val 35), adreçant un correu a 
cere@riberadebre.org o trucant al 977450521. 

-Diumenge 25 de setembre, Fira d’Arts i 
Oficis  d’Arrel Tradicional, RAURE, a 
Ginestar. Fira de productes i oficis 
artesanals de Ginestar i de la comarca.  
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Records d’un amic 
 
Tothom tenim dos classes de família: la de sang i la dels amics.  

Parlaré de la família dels amics, primer dels de Valls i després dels de la Palma; 

concretament, d’un gran amic, com era l’Herminio.  

La dels amics de Valls la vaig descobrir quan hi vam arribar. Allí coneixíem uns sols amics 

que ens van presentar els pares dels nens de la coral infantil i d’allí va sortir l’amistat dels que 

avui són els nostres amics. 

La dels amics de la Palma ha sigut una amistat de tota la vida, com la que teníem amb 

l’Herminio.  

“Herminio, avui a la Palma hi has deixat un gran buit, ja que eres una persona molt volguda 

per tothom del poble”.  

A ell tant li agradava jugar amb els petits com amb el jovent, parlar amb la gent gran i, com 

no, amb la colla.  

Em recordo de quan teníem la canalla petita i el dilluns de Pasqua anàvem a menjar la mona 

a la seua cova. Ell sempre jugava amb els més petits posant-se un pal o un bastó al nas i 

fent-nos riure a tots.   

El Divendres Sant ell ja sortia amb les bitlles perquè hi pogués jugar tothom i si el trobaves 

pel carrer sempre tenia una paraula per dir. 

Al seu recordatori hi ha unes paraules molt ben dites: “ha deixat amor, agraïment i 

esperança”. Li hem  d’agrair que ens fes passar aquestes bones estones quan estàvem 

reunits i esperança perquè, si hi hagués més persones com ell, el món seria més meravellós. 

 

Allí on siguis tu sempre donaràs amor i esperança, ja que seguiràs sent com sempre has 

sigut. 

Gràcies per ser el nostre amic! 

 

Ma. Lluïsa Sales 

 

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. 


