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Editorial 
El dissabte 3 de setembre va tindre lloc, a 
Ulldemolins, la xarrada titulada “Recuperació 
d’activitats en desús: la trajectòria de 
l’Asssociació Cultural L’Espona”; una xarrada 
que havia estat organitzada per l’Agrupació 
Excursionista Montsant, en el marc de les 
festes majors de la localitat, i que va anar a 
càrrec de Sergi Cuadrado. 

Al llarg de la xarrada, el ponent va realitzar 
un repàs a les diferents activitats de 
recuperació d’activitats que L’Espona ha 
preparat des que l’any 2002, tot conformant 
una singladura que es va iniciar amb les 
primeres Festes del segar i el batre i que 
s’estén fins a la mostra de cuina tradicional 
de la Palma que, amb el nom de “Deu plats i 
un tupí” s’ha celebrat aquest estiu. 

Els assistents a l’acte s’hi van mostrar molt 
interessats i van fer moltes preguntes al 
respecte. Sobretot, els va cridar l’atenció la 
capacitat de L’Espona d’implicar i mobilitzar 
tanta gent en els actes que organitzem, tot i 
ser un poble tan petit. 

L’experiència d’explicar a un altre poble la 
nostra trajectòria ens fa reafirmar-nos en el 
seu valor; un valor del qual de vegades no 
ens adonem prou. Es tracta, doncs, d’una 
experiència que mirarem de repetir. 

 

Activitats 
-Del 21 al 23 d’octubre, Fira agrícola, 

ramadera i industrial. Móra la Nova. Un 
any més, se celebra aquest certamen 
multisectorial que ofereix bones ofertes i 
les darreres novetats en maquinària 
agrícola i industrial, ramaderia i agricultura. 
-Pont de Tots Sants. Dilluns 31 d’octubre 
”Sabors i Colors”.Proposta combinada per 
fer una excursió a peu per indrets del 
Priorat, una visita a un celler de la DOQ 
Priorat i un tast de vins. Més info. 
www.catalunyasud.net. 
-Sortida-taller de pedra seca. Vols 
participar en l’inventari de les 
construccions de pedra en sec de la 
Ribera d’Ebre? Si és així, la cita és el dia 6 
de novembre, a les 11h del matí. Sortida: 
plaça del Sindicat de Vinebre. Organitzen: 
Grup Cultural de Vinebre; Centre d’Estudis 
de la Ribera d’Ebre.  
-Del 30 d’octubre al 13 de novembre, 
Jornades del Caldo a l’Ampolla. Les 
jornades començaran el dia 30 d’octubre al 
Casal Municipal en el que ja es coneix com 
a “Diada del Caldo”. Consisteixen a donar 
a conèixer la gastronomia tradicional i en 
concret el caldo, que era un mejar típic 
dels pescadors de l’Ampolla. També hi 
haurà diversos actes relacionats amb la 
pesca i demostracions de com cuinar el 
ranxo “d’abordo”. 

 



 

 

 

La unió fa la força 

Enguany, per motius personals que la majoria coneixeu, no m’ha estat possible de participar 
en la festa que L’Espona, la meua associació (i entengueu el possessiu no pas en aquest 

sentit, sinó en el d’estima i implicació), realitza cada primer cap de setmana d’agost i que obre 
la porta a tot un conjunt d’activitats estivals que incentiven, motiven i engresquen la gent en 
els dies poc actius de vacances. 

Però el fet de no ser-hi present no m’ha impedit estar al dia de tot el que s’anava coent, mai 
millor dit! Uns companys que no em mereixo m’han anat escrivint, trucant, enviant fotos per 
fer-me viure de prop el que ells/elles organitzaven amb il·lusió i professionalitat.  

Passat el dia D, tothom ha convingut a considerar que aquest ha estat un nou èxit per a la 
nostra associació: cassoles buides, cadires plenes i una plaça engrescada fins ben avançada 
la nit han confirmat que la nostra iniciativa segueix agradant a tothom, als socis, als que no ho 
són i als qui vénen de pas. 

Posant l’ull en els interiors de la junta, segur que el cansament, l’endemà, era més que 
evident i que el nostre esperit autocrític, ingredient inherent a la nostra associació des del 
primer dia, ens portarà a valorar-la objectivament, amb el que es va fer bé i el que es podia 
millorar, però en la cara de tots es podia copsar l’orgull per la feina ben feta. Una feina que ha 
estat llarga i dura i repartida en ben poques mans, fins als últims dies. I uns últims moments 
que han tingut l’ajuda de molts, molts, molts col·laboradors. Algú em deia que sense aquesta 
gent, que de manera totalment desinteressada es posa a fer el que sigui (el que li diguem) 
per arribar, conjuntament amb nosaltres, a assolir l’èxit desitjat, no podríem pas tirar endavant 
activitats de tanta envergadura. Això està ben clar. De fet, ja ho reconeixia jo mateixa en un 
article del reble número 8 (2002), a propòsit de la I Festa del Segar i del Batre i així 
expressava aquest sentiment en adonar-me’n: “m’enorgulleix, en definitiva, sentir que encara hi ha 
coses que es poden fer en col·lectivitat, amb l’únic objectiu d’aconseguir un bé comú amb l’ajuda de 

tots. I suposo que això, a molts de vosaltres, també us passa”.  

Doncs, nou anys després, conservem intacte l’esperit que ens va veure néixer i el 
funcionament com a associació, perquè l’associacionisme, com també deia en aquell article, 
és exactament això, encara que avui dia costi tant d’entendre. Dit sigui de passada, si en els 
temps actuals de crisi qui té la potestat per fer-ho ens proposés unir forces de tots aquells 
que ens dediquem a la desagraïda parcel·la de la cultura (local, en aquest cas) i aportéssim el 
nostre granet d’arena per construir un cartell conjunt, potser aquest ambient que es palpa en 
cada festa nostra es podria palpar també en la que és de tots per excel·lència, la major, i les 
cares radiants i il·lusionades que deixem impreses en cada DVD recopilatori de la nostra 
activitat estival podrien retrobar-se en les festes de dies posteriors. 

Pel que fa a nosaltres, espero que, si hem estat capaços de conservar el nostre tarannà des 
del primer dia, serem capaços també de fer força anys més i que podrem seguir comptant 
amb la col·laboració d’aquestes persones que, igual que jo, també senten que L’Espona és 
seua. 

Gràcies a tots per la feina ben feta i felicitacions molt sinceres als meus companys per saber-
ne tant! I que per a molts anys. 

Olga Cubells Bartolomé 
 

 

 

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. 


