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Editorial 
Malgrat que, a les passades eleccions al 
Parlament de Catalunya, CiU va assolir un 
resultat espectacular a la Palma (60,46 % 
dels vots amb un 80,94 % de participació), 
Catalunya no va donar a Artur Mas la majoria 
“excepcional” que reclamava.  
La pèrdua de 12 diputats (de 62 a 50) per 
part de la força més votada té diverses 
lectures. En primer lloc, l'electorat ha volgut 
deixar clar que el procés cap a la 
independència del nostre país ha de ser 
plural, i no encapçalat per un únic líder.  
En segon lloc, tot i que la majoria sobiranista 
és indiscutible (87 diputats d'entre els 135 
del Parlament), és evident que les forces que 
donen suport al referèndum 
d'autodeterminació hauran de pactar-ne els 
termes i, no només això, també hauran de 
discutir sobre el model d'Estat que es vol 
bastir. Això, tot i que fa el procés més llarg i 
difícil, l'enriqueix des d'un punt de vista 
democràtic. 
Finalment, el model social del futur estat 
també ha pesat, i molt, en el resultat 
electoral. El govern de Mas s'ha caracteritzat 
pel dogmatisme econòmic de les retallades i 
la gairebé nul·la sensibilitat social. Els 
votants han expressat que la independència 
no s'ha d'assolir a qualsevol preu, sinó que 
ha de servir per construir un país on la gent 
hi visqui millor que ara. 

 

Activitats 
-Dissabte, dia 8 de desembre, a les 19h, a 
l’Església Parroquial de la Palma d’Ebre, 
Commemoració del Centenari de Cant 
Coral a la Palma d’Ebre (1912-2012). 
Cantada de corals (Garcia Julve de 
Vinaròs i Grup Coral la Palma d’Ebre) i 
música de nadales interpretades per  
músics locals, acompanyats i dirigits per 
Rossend Aymí. 
-Dijous 13 de desembre, a les 19.30h, a la 
Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre, Club 
de Lectura de la Ribera d’Ebre (12a 
trobada), amb el llibre: Primavera, estiu, 
etcètera, de Marta Rojals. Conduirà l’acte: 
Mònica Sales, professora de Filologia 
Catalana de la URV. 
-19 de desembre, a les 19.30h,a la 
Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, 
Conferència L’Orde del Temple en la 
conquesta i la colonització de Tortosa i les 
Terres de l’Ebre a càrrec del professor de 
la UAB, Antoni Virgili,dins del 70è 
aniversari de la fi de l’orde del temple.  
- Sisena edició del Pessebre del Riu de 
Tivenys, pessebre vivent organitzat pels 
'Amics del Pessebre del Riu' amb l'objectiu 
de donar a conèixer aquesta representació 
nadalenca en un marc tan incomparable 
com és el parc municipal, banyat per les 
aigües del Riu Ebre. Dies 23, 26 i 30 de 
desembre, a partir de les 18h. 
 



 

 

 

 

Forasters o del poble, quan convé... 

 
Normalment no sóc una persona de pronunciar-me davant de les crítiques, més aviat me les 
callo, me les guardo o senzillament prenc les meves pròpies mesures. Però tot plegat ha arribat a un 
punt que crec que he d'explotar i dir-hi la meua. 
Me'n vaig 23 anys enrere, que és el temps que fa que pujo a la Palma d'Ebre. En tot aquest 
període de temps, sempre he sentit i hem parlat d'un fet molt històric per a tothom: les 
punyeteres festes majors i altres esdeveniments festius; que si soci o no soci, que si foraster o no... 
Jo parlo per mi, casat i amb dos fills, que vaig a tot arreu del poble i em parlo amb tothom sense 
cap problema. Tant em fot anar a veure un acte d'una gent o d'una altra; sempre he estat 
apuntat a tot i he anat també on he volgut i quan m'ha semblat. Lògicament en molts d'aquests actes 
has de ser-ne soci o bé pagar una quota (futbol, balls, espones, mussols, recreativa...). 
Ara és la meua hora de queixar-me i dir les coses clares. Tots aquests anys -estant solter 
com casat- jo i els meus fills sempre hem pagat allà on hem anat, tot i que sempre hi ha hagut 
les típiques discussions de si som forasters o som del poble. Jo fa molts anys em vaig emprenyar amb 
un grup de la junta recreativa, perquè de tota la nostra colla no hi havia ningú que hagués pagat el 
mateix preu. I aquí ve el meu primer emprenyament; els altres no val la pena ni explicar-los perquè fan 
riure. 
Ara s'ha aplicat un sistema nou per  pagar les festes (el qual, per cert, no l'entén ningú, però aquestes 
ja són figues d'un altre paner). En relació amb aquesta nova modalitat de pagament, hi ha una cosa 
que queda desvinculada -i tampoc no sabem com- que és el fet de ser soci de la Recreativa. Jo i la 
meua família hem estat socis des que ens ho vàrem poder fer o bé ens van dir que podíem ser-ho. Ara, 
com que aquest tema queda desvinculat dels pagaments de les festes majors, resulta que abans no 
paràvem de rebre cartes  perquè paguéssim les quotes o els abonaments o bé perquè anéssim a la 
finestreta el dia de l'acte, per pagar. 
Ara això s’ho passen pels pebrots, i ho dic així de clar perquè sembla que aquest any no els devem 
interessar els que suposadament som forasters però del poble a l'hora de  pagar; no devem ser del seu 
interès. Potser som molt clars i contundents, no ho sé. 
Conclusió: que suposo que així s'hi ha degut trobar molta gent, forasters però del poble, i aquí va la 
meua queixa. Però aquesta vegada no aniré a queixar-me oficialment, i la faré pública, perquè no vull 
rebaixar-me dient-los que a mi i a la meua família no se'ns ha cobrat la quota de 
la Recreativa. D'aquí ve la meua indignació: per la poca eficàcia i ignorància de no 
saber fer bé les coses. Doncs ara vull dir ben clar, i així ho faré, que a partir d’ara jo i la meua família 
serem FORASTERS. Em pensava que mai no arribaria a aquest extrem i ho diria, això. Però potser 
una altra vegada prendran les mesures necessàries perquè això no passi. Ara el mal ja està fet i no he 
de tirar marxa enrere. Espero i desitjo que a qui li hagi passat el mateix també actuï de la mateixa 
manera, perquè és una vergonya. 
Res més a dir. Suposo que ha quedat molt clara la meua intenció de denúncia. 

Gràcies. 

 

 

Joan Carles Torrents i Ferran 

 
FE D’ERRATES: A l’anterior número del Reble, a l’article de la Teresina Sales, hi figurava el nom de 

Josep de cal Teixó i hi hauria hagut de dir Salvador de cal Teixó.  

 

          

 
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. 


