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Editorial 
 
L'educació és fonamental per bastir el futur de 
qualsevol país, per bé o per mal. Una legislació 
educativa basada en el consens i en la recerca 
de la igualtat d'oportunitats és un primer pas 
per garantir una societat més justa i igualitària; 
una altra cosa és com s'apliqui la norma en 
qüestió. Ara bé, si la legislació educativa 
rebutja qualsevol consens i busca la 
confrontació entre ciutadans o bé entre 
territoris, el panorama que es pot albirar és el 
d'una país amb marcades desigualtats socials, 
econòmiques i culturals. 
Dissortadament, el projecte de llei presentat pel 
ministre espanyol d'educació, José Ignacio 
Wert, forma part del segon model legislatiu. A 
més de representar un atac sense precedents 
contra el model educatiu català, basat en la 
immersió lingüística en la nostra llengua, també 
significa un clar retrocés en metodologia 
pedagògica (per exemple, orientar els alumnes 
cap a FP o Batxillerat a partir de 3r d'ESO, o fer 
revàlides al final de cada etapa educativa), a 
més de fer un tuf ideològic que recorda temps 
passats (concert a escoles que separen per 
sexes o bé la importància que dóna a la 
Religió).  
Si el text s'aprova tal com està, podem 
retrocedir més de 30 anys en matèria 
educativa. Així difícilment podrem construir una 
societat millor quan sortim de la crisi. 

 

Activitats 
 
- Dissabte 15 de juny. Assemblea general 
ordinària de socis de l'Associació Cultural 
L'Espona, a les 19.30 h a la sala de baix de 
l'Ajuntament de la Palma d'Ebre. 
- Dissabte 29 de juny. El conseller de cultura 
Ferran Mascarell inauguraa Gandesa l'Arxiu 
Comarcal de la Terra Alta. 
- Dissabte 29 de juny. II Jornada 
Gastronòmica Altavins, a Batea; amb 
l'actuació de Quico, el Cèlio i el Mut de 
Ferreries. Preu del menú: 45 €. Places 
limitades. Aquesta activitat és organitzada 
per Altavins Agricutors. 
- Disssabte 6 de juliol. III Jornada Institut 
Ramon Muntaner 10è aniversari al Casal 
Municipal de Móra la Nova 
- Diumenge 7 de juliol. El CERE organitza 
una caminada a la Vall del riu Algars, amb 
l'objectiu de visitar algunes construccions de 
l'ordre del Temple. Punt de trobada, estació 
d'autobusos de Gandesa a les 8 del matí.  
Distància: 12 km. 
-Divendres 27 de juliol. Inici del XIII Cicle de 
Xerrades a la Fresca organitzat per 
l'Associació Cultural L'Espona amb la 
conferència ""El patrimoni de Tortosa, 
testimoni històric de les Terres de l'Ebre" a 
càrrec de Jordi Jordan de l'associació Amics 
dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa 
Terres de l'Ebre. Lloc: Plaça de l'Església 
Romànica; hora: 22 h. 
 



 

 

 

 
Comuna unió 

 
Començo a escriure aquestes paraules el dia després del funeral del Josep del Porrerano. Hi 
havia molta gent, sempre hi ha molta gent als enterraments a La Palma. Això ens reforça els 
vincles personals i com a poble. Hem tingut una mala ratxa darrerament, amb unes quantes 
persones estimades que ens han deixat, però la vida continua i jo us vull parlar d’una 
cerimònia diferent, més alegre. 
 
Com sabeu, el passat 19 de maig, a La Palma tres nens van celebrar la seva primera 
comunió: la Rut, l’Ivan i la Maria, la meva filla. Va ser un cap de setmana preciós, per 
recordar, per molts motius. Ens van acompanyar la família i els amics, vam guarnir les portes 
de casa amb arcs fets d’heura, sabina i flors, vam fer unes catifes amb dibuixos preciosos i 
vam guarnir l’església, també amb arc i flors. Les dones van netejar l’església, la Miquela va 
vestir l’altar amb les millors teles, mossèn Federico va preparar una cerimònia molt simbòlica i 
participativa, el Camilo ens va composar un poema i la coral va cantar magníficament i ens va 
posar la carn de gallina amb el cant final del Virolai. I els protagonistes, els nens, doncs què 
us he de dir, que ho van fer molt bé i que ho van gaudir de valent. Finalment, vam anar tots a 
dinar plegats per celebrar, sobretot, que estàvem junts. 
 
Però, a part de la comunió religiosa, per a mi hi va haver una altra comunió, molt important. 
Jo no havia participat mai en la confecció de les catifes, però em va meravellar la participació 
desinteressada de molta gent del poble. Ja sé que és una cosa habitual que la gent col·labori 
a fer les catifes, però no per això deixa de tenir molt mèrit. Són detalls com aquest que fan 
que em senti orgullós de ser de La Palma. Deu haver poques coses més gratificants que una 
sèrie de persones s’uneixin per col·laborar en una causa comuna. I el resultat d’aquesta unió 
sempre és més gran que la suma de cadascuna de les parts. Així ho crec. 
 
Si mantenim aquestes unions, petites o grans, penso que el nostre poble és indestructible i 
podem encarar el futur amb molt d’optimisme. 
 
Gràcies a totes i a tots, els que hi vau ser i els que no, per fer que el 19 de maig de 2013 fos 
un dia inoblidable. 

 
           
 

Ricard Boqué 

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. 


