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Editorial 

El temps passa volant! No ens n’hem adonat 
i ja hem tornat a canviar la Junta. Com algú 
va dir al final de l’assemblea del 2 de juny, 
aquest ha estat el període en què, després 
dels començaments il·lusionants dels primers 
quatre anys i de la consolidació dels segons, 
L’Espona ha agafat “velocitat de creuer”. 
Diferents són les fites que, entre tots, hem 
anat assolint, però, si n’haguéssim de 
destacar algunes, podrien ser les següents: 

El gir experimentat per l’opuscle, per tal de 
fer-ne una edició de més qualitat i convertir-
lo en una publicació de més entitat; l’acte de 
celebració del 10è aniversari, un acte cuidat 
fins al més mínim detall, que en bona 
mesura va suposar la nostra majoria d’edat; 
la festa de l’envelat, una gran diada lúdica i 
participativa, amb la qual vam omplir la plaça 
de gom a gom; la realització de la pàgina 
web i l’entrada a les xarxes socials, per tal de 
sobrepassar l’àmbit local i posar-nos a 
disposició dels internautes d’arreu del món; 
la línia encetada amb la festa “10 i plats i un 
tupí”, per tal de relligar l’activitat de l’estiu 
amb les tasques més d’investigació. 
Des d’aquí volem desitjar sort a la nova 
Junta. Estem segurs que, amb el seu propi 
tarannà, seguirà treballant, amb encert, pel 

patrimoni i la cultura del nostre poble. 

Activitats 
 
-Dies 7 i 8 de juliol: Móra Morisca. Móra 
d’Ebre. És una fira històrica amb identitat 
pròpia. Són les tres visions, la cristiana, la 
musulmana i la jueva, d’un sol món. Tot el 
nucli antic de la població es tanca i els 
carrers  i les cases es transformen en una 
població morisca. Es fan representacions 
al castell de les lluites entre moros i 
cristians, així com diferents actes a l’aire 
lliure. Horari: tot el dia. Entrada: gratuïta. 
-Diumenge 10 de juliol, festa de Sant 
Cristòfol a la Palma d’Ebre. Com cada any, 
després de la missa a la plaça, es 
beneiran els vehicles.  
-Diumenge 22 de juliol, 29è Aplec de la 
sardana, a càrrec de la Cobla Reus Jove. 
A 18.30h i  a les 22.30h audicions i 
ballada. També s’oferirà concert. Plaça de 
Catalunya. La Palma d’Ebre.  
Ho organitza: Agrupació Sardanista La 
Font Vella; hi col·labora: Ajuntament de la 
Palma d'Ebre. 
-Dissabte 28 de juliol: Excursió “La Foia i 
Sant Roc”. Excursió matinal per visitar 
paratges frescos del Montsant, on s’hi 
troben fonts amb aigües de la muntanya. 
Són llocs amb tradició eremítica. Durada: 
de 9h a 13h. Poble de trobada: Cabacés. 
Preu: 3€. Més info.; www.catalunyasud.net 
 

 

http://www.catalunyasud.net/


 

 

 

 

Experiències viscudes a la Palma 
 
 
Venim des de fa 25 anys a la Palma; des que ha nascut el Reble, ens hi hem 

interessat i el rebem sempre a França. És per nosaltres l’ocasió de saber tots els 

actes artístics, culturals i esportius que animen el poble. Durant la nostra estada al 

poble hem apreciat, particularment, les activitats que són proposades: les xarrades i 

la recuperació de les coses antigues, entre elles, la fabricació de cistells, de sabó, de 

fer matalassos i cadires, la cuina d’abans, el segar, fer parets de pedra, etc. Ens ha 

suposat descobriment del paisatge immediat i d’altre de més enllà per realitzar 

caminades, propostes que trobem molt interessants, encara que no sempre hi 

puguem participar perquè no som al poble. Pensem que és molt oportú que, a més de 

les activitats del poble, ens facin assabentar de les activitats que es realitzen als 

pobles del voltant. 

 

L’any passat, a les 8 hores del matí, la visita de les trinxeres va ser particularment 

emocionant i molt ben comentada. Vam estar molt contents que ens hi 

acompanyessin els nostres fills i els nostres néts (Pablito, de 9 anys, Julio, de 7 anys i 

Antonio, de 5).  Tots vam quedar molt consternats per aquest bocí d’història viscuda 

malauradament pels meus pares. Creiem que és un deure respectar tots els 

pensaments, d’una part i de l’altra, i transmetre-ho a les futures generacions perquè 

aquests fets no tornin a passar mai més.   

 

Moltes gràcies a tots els de L’Espona que han fet possible tot això, d’una manera 

desinteressada, dedicant el seu temps perquè continuï viu l’esperit del Reble i de 

l’associació. 

Rosa Maria i Esteban  

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. 


