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Editorial 
La proposta de Pacte fiscal que el Parlament 
de Catalunya va aprovar el 25 de juliol passat  
arriba en el moment més greu que mai ha patit 
la Generalitat de Catalunya des del punt de 
vista de les finances. Sembla paradoxal que 
quan Mas està decidit a demanar el rescat a 
Madrid, tot i que, com Rajoy, es negui a utilitzar 
aquest mot, la cambra catalana atorgui al 
govern la potestat d'iniciar negociacions amb el 
Govern central per assolir un concert econòmic 
similar al basc o al navarrès. El temps dirà si 
aquesta situació ens portarà més sobirania o 
bé des de Madrid s'accelerarà el procés de 
recentralització que propugna la majoria del 
PP. 
Passi el que passi, sembla evident que s'obre 
una nova etapa, en què les relacions 
Catalunya-Espanya difícilment tornaran a ser 
com eren. No necessàriament han de ser 
dolentes, fins i tot poden ser cordials, però tot 
sembla indicar que deixaran de ser amistoses. 
Això forma part del preu que cal pagar per 
tindre el control dels nostres impostos (la “clau 
de la caixa”). Ara bé, sense una política de 
repartiment just dels nostres recursos entre els 
ciutadans, tenir “la clau de la caixa” no és 
garantia de res: la Hisenda pròpia ha de 
permetre millorar la qualitat de vida dels 
catalans i catalanes, centrant els recursos en 
dos eixos bàsics i inqüestionables: 
ensenyament i sanitat públics de qualitat. Si no 
és així, el pacte fiscal serà paper mullat. 

 

Activitats 
-Dissabte 4 d’agost, a la plaça de Catalunya, 
festa de L’Espona, “Cantar i jugar”. A partir de 
les 18h recordarem aquells jocs que anaven 
acompanyats de cançons. Cantarem i jugarem 
amb jocs de diferents tipologies: de rotllana, de 
paret i pilota, de falda, de corda, de triar i de 
filera. Mentre cantem i juguem, menjarem coca 
amb xocolata per berenar. Tancarem l’activitat 
amb una sessió de contacontes. Organitza: 
Associació Cultural L’Espona. La Palma d’Ebre.  
-XII 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. Els temes d’enguany 
seran els següents:  

-3 d’agost, “La pedra en sec a la 
Fatarella. El treball fet des de la 
Fundació el Solà”, Neus Borrell i 
Xavier Rebés. 22.30h. 
-10 d’agost,”Viure amb la música 
(confessions d’un melòman)”, Xavier 
Martín Arruabarrena. 22.30h. 
-24 d’agost, “El català, una llengua al 
cuixarró ”, Ramon Solsona. 22h. 

-Festa Major de la Mare de Déu de 
l’Assumpció, del 14 al 19 d’agost. La Palma 
d’Ebre.  
- Diumenge 16 de setembre, en el marc de les 
IV Jornades de Patrimoni Històric, visita  a les 
excavacions del poblat iber de Sebes i a les 
darreres actuacions a la necròpolis.10h. Flix. 
A part d’aquesta activitat, n’hi ha d’altres durant 
tot el mes (xarrades, visites...). Més info. 
www.riberadebre.org 
 



 

 

 

 

Jóvens i vells – vells i jóvens 

 

 
Nosaltres, homes i dones jubilats, pregoners d’històries i d’esperança, pensem i 

testimoniem que la llum i bellesa de tota una vida, viscuda amb plenitud, és haver 

estimat i servit generosament sense afany desmesurat de recompensa. Solament 

desitgem un bri generós de comprensió i d’amor enmig de la crua tardorenca 

hivernada. Sereu vosaltres, noves generacions, les que suplireu la nostra mancança. 

Cantareu noves cançons, fareu una altra ballada, però la història, mitjançant 

nosaltres, continuarà entremig de llums, de còdols, de bardisses i, potser, alguna 

vegada, d’enyorança i de basarda. Però... endavant! La història mai no para. Jóvens i 

vells cantarem units una bonica i alentadora cançó plena d’amor, de comprensió i 

d’esperança, que tot ho aplana. Entre tots farem un món millor de gent acollida i 

acollidora. Que es trobi en cada cor i en cada porta un bri d’esperança. 

Volem ser, tots units, tija nova d’una nova sembrada. 

No esperarem collita perquè el temps ja és tardança. Contemplarem, plens de goig, 

com altres mans, suplint la nostra mancança, sembraran, segaran i carretejaran la 

típica garbejada. 

Dins la nostra feblesa estarem sempre disposats a un cop de mà quan faci falta. 

Volem sentir el goig d’un viure sense estralls en el quefer de cada albada. Som aquí 

fins a l’última alenada, tenint paraules, consells i records d’una preuada vàlua. 

Jóvens.., vells.., alenada de cors que bateguen i estimen enmig d’aquest món que 

volem que sia millor cada jornada que passa.  

 

 

 

         Camil Llauradó 

 

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. 


