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Editorial 
Les darreres setmanes diferents mitjans de 
comunicació han destapat diversos casos de 
corrupció que afecten les classes polítiques 
catalana i espanyola. La ciutadania té la 
impressió que es tracta d'una pràctica 
generalitzada, la qual cosa fa que la desafecció 
política s'estengui sense aturador. Ara bé, 
caldria que, tots plegats, reflexionéssim sobre 
la situació que estem vivint, i cap a on ens pot 
portar en el futur. 
En primer lloc, tots aquests casos de corrupció 
política afecten, en general, els partits i 
institucions que són la base del règim polític 
sorgit de la Transició: PP, PSOE, i la família 
reial a Espanya, i CiU i PSC, a Catalunya. Això 
mostra que aquest règim presenta uns 
símptomes d'esgotament clars. 
En segon lloc, cal no oblidar que hi ha 
corruptes (polítics), però que també hi ha 
corruptors (normalment empresaris privats). 
En tercer lloc, al món privat també caldria 
demanar comptes: empresaris que paguen en 
diner negre o bé que evadeixen capitals. Això 
implica menys impostos i, per tant, menys 
serveis públics. 
Finalment, la sortida d'aquesta situació depèn 
de l'actitud de tots nosaltres, és a dir, de si fem 
nostra la demanda d'una regeneració 
democràtica per la via d'aprofundir la 
participació ciutadana, o bé si adoptem una 
actitud passiva, cosa que agreujaria el 
problema i afavoriria una solució populista. 

 

Activitats 
-Diumenge 10 de març, 10a Festa de la 
Clotxa. Miravet. A les 10h trobada de 
gegants de la comarca i ballada de jotes; a 
partir de les 11h i fins a les 13.30h 
presentació de la festa a càrrec de 
l’antropòloga M. Carme Queralt Tomás, 
autora del llibre La clotxa i la seva festa. La 
diada anirà acompanyada de la Banda de 
l’Escola de Música de Miravet. El preu del 
tiquet per clotxa és de 3 euros. Més info 
www.riberaebre.org. 
-Fins al diumenge 10 de març, Jornades 
Gastronòmiques de la Galera d’Alcanar. Hi 
participen quinze restaurants d'Alcanar, les 
Cases d'Alcanar i Alcanar Platja, que 
ofereixen menús al voltant de la galera i 
que inclouen oferta d’allotjament. Més info. 
www.alcanar.org.  
-Diumenge 17 de març a les 16h i 
divendres 29 de març a les 20h, 
representació de  La Passió d’Ulldecona. 
Al Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona. 
-Dissabte 23 de març, excursió 
“Matarranya, natura espectacular”. Aquest 
itinerari circular ens endinsarà pels Ports  
de Pena-roja. Durada: 09:30 h a les 16:00 
h. Desnivell: +335 m. -267 m. Distància: 13 
km. Població de trobada: Vallderoures. 
Matarranya. Cal portar esmorzar, dinar i 
aigua. Preu 15 € (inclou guiatge, 

informació i assegurances).  
 

EL CENTENARI DE LA CORAL 

 
El dia 8 de desembre de l’any passat vam commemorar el centenari de cant coral a la 
Palma. Tenim constància d'aquest fet perquè es conserva un pendó amb 
data de 1912. Per una cara porta un escut  amb la inscripció SOCIETAT 

http://www.riberaebre.org/
http://www.alcanar.org/


 

 

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. 


