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   L’Espona un desitja         
     Bones Festes! 
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Editorial 
 
Qui ho havia de dir que podria arribar el cas 
que Espanya fos més ingovernable que 
Catalunya. Però les eleccions del 20 de 
desembre així ho han fet palès. Ara que 
sembla que Junts pel Sí i la Candidatura 
d’Unitat Popular poden arribar a un principi 
d’acord i pactar un futur govern per a 
Catalunya, resulta que al Parlament Espanyol 
la cosa no està clara ni de bon tros. Només el 
PP i Ciutadans semblen disposats a pactar 
perquè governi el PP, però els seus vots no 
proporcionen una majoria absoluta. I el gran 
pacte d’Estat entre PP i PSOE no s’albira de 
moment, ja que el PSOE no en vol saber res, 
de Rajoy. I l’altre possible pacte, entre les 
esquerres i algun partit nacionalista, seria 
possible però altament improbable. El PSOE té 
la clau per a desencallar el procés. O permet la 
investidura de Rajoy o Espanya s’abocarà a 
unes noves eleccions, en les quals 
possiblement els partits tradicionals encara 
perdran més vots enfront als partits emergents. 
Això podria ser bo per al procés a Catalunya, ja 
que, si Podem segueix creixent, com tot 
sembla indicar, podria arribar a ser decisiu a 
l’hora de plantejar un referèndum sobre la 
independència, un referèndum que es podria 
guanyar o perdre, però que ens retornaria la 
dignitat. Tot està obert doncs. Facin apostes, 
senyores i senyors, això no ha fet més que 
començar.  

 

 

 

 

Activitats 
 
-Diumenge dia 3 de gener, tradicional 
concert de Nadal. A les 19h a l’Església 
Romànica. La Palma d’Ebre. 
-Del 19 de desembre al 6 de gener, Nova 
edició del Pessebre dels Sentits de 
Vinebre, un pessebre artístic i monumental 
de 24 metres, artesanal i fet per la gent del 
poble. S'hi recrea la llum del dia i de la nit, 
la pluja, el so d'una gran tempesta de 
llamps i trons i molts efectes més vinculats 
a la naturalesa d'aquella època a l'Orient 
Mitjà. El pessebre es podrà veure al 
Palauet Ca Don Joan, els dies feiners de 
17 a 20h, i els festius d’11 a 14h i de 17 a 
20h. 
-XVIII edició del pessebre dels Estels, 
Masia de Castelló (Vandellòs). 26 i  27 de 
desembre i 2 i 3 de gener, de les 18h a les 
20.30h. Preu: 7 € per als adults i 4€ per als 
infants d’entre 4 i 9 anys (per als  menors 
de 4 anys, l’entrada serà gratuïta). 
Organitza: Associació Masia de Castelló. 
Més info. a: www.masiacastello.cat i als 
telèfons 977  824 362 i 616 586 954. 
-Fins al 10 de gener de 2016, 5a exposició 
de pessebre, amb 14m de superfície de 
pessebre, 8 diorames, concursos i 
sortejos. Laborables de 17 a 19h i 
dissabtes d’11 a 13 h i de 17 a 19h. Carrer 
Ventura. Móra la Nova. Entrada gratuïta.  
 

http://www.masiacastello.cat/


 

 

 

  
Vint anys de Port Aventura 

 
 
Durant l'any que s'acaba (2015) s'han commemorat unes quantes efemèrides de fets històrics de gran 
importància: els setanta anys de la fi de la segona guerra mundial, els quaranta anys de la mort de Franco 
o els vints anys de la fi de la guerra de Bòsnia. Aquests fets han estat decisius per entendre el moment 
present en què vivim. N'hi ha d'altres, però, que remeten a fets que potser no s'esmentaran en els llibres 
de text de l'assignatura d'història, però que sí que ens poden ajudar a recordar d'on venim i entendre cap 
a on anem. Un exemple d'aquest tipus és la construcció d'un parc temàtic a la Costa Daurada: d'això 
enguany n'ha fet vint anys. 
 
L'1 de maig de 1995, s'inaugurava Port Aventura, el parc d'atraccions més gran de l'Estat espanyol. Es 
caracteritzava per tenir diverses àrees temàtiques, com ara la Polinèsia o el Far West (d'aquí el nom de 
«parc temàtic»). Aquell dia era la culminació d'un llarg camí que s'havia iniciat 10 anys abans i que va 
estar farcit de grans dificultats que van estar a punt d'acabar amb el projecte. El 1986, mentre l'Ajuntament 
de Barcelona treballava en la candidatura olímpica, la Generalitat feia gestions a Califòrnia perquè la 
Disney instal·lés a Catalunya el parc que tenia pensat construir a Europa. La història és ben sabuda: París 
es va endur el premi, i va caldre buscar una altra opció. La rivalitat política entre la Generalitat, governada 
per CiU i presidida per Jordi Pujol, i l'ajuntament barceloní, amb Pasqual Maragall (PSC) al capdavant, 
estava a l'ordre del dia en aquells moments. Maragall va aconseguir els jocs olímpics, però Pujol, que 
necessitava portar una gran inversió a Catalunya, havia patit un primer entrebanc, i no seria l'últim.  
 
El 1989, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de centres recreatius turístics, una norma ad hoc per 
construir Port Aventura. La Generalitat, que disposava d'uns terrenys a Vila-seca (en aquella època, Salou 
formava part d'aquest municipi), necessitava socis capitalistes, però els problemes van continuar: 
l'empresa nord-americana Anheuser Busch es va retirar en veure l'enrenou jurídic i administratiu que 
significava la segregació de Salou de Vila-seca. Posteriorment, un altre soci, Javier de la Rosa, 
responsable a l'Estat espanyol de la kuwaitiana KIO, sortia del projecte a causa de l'escàndol de l'estafa 
de les accions de Grand Tibidabo, la societat propietària de Tibigardens, nom amb el qual es coneixia 
aleshores el futur parc. Qui havia estat qualificat per l'aleshores president de la Generalitat com  a 
empresari model va acabar a la presó. Finalment va ser La Caixa qui va finançar el projecte que avui es 
coneix com a Port Aventura. Un projecte que no va donar beneficis fins al cap de nou anys d'obrir les 
portes, el 2004.  
 
El que ha quedat és una infrastuctura turística, formada pel parc, quatre hotels i un centre de convencions, 
que rep 4 milions de visitants l'any (Eurodisney, a París, en rep 15 milions). Una mena de resort on el 
visitant «ho troba tot» sense sortir del parc. Es tracta d'un model turístic gens respectuós amb el medi 
ambient: segons la memòria ambiental del parc de 2010, Port Aventura gasta entre 277 i 458 litres d'aigua 
per persona i dia (la ciutat de Barcelona en gasta 114). Pel que fa als llocs de treball: la precarietat és a 
l'ordre del dia i, segons fonts sindicals, la mitjana d'acomiadaments és de 12 per trimestre. La cirereta del 
pastís pot ser la construcció de Barcelona World al costat. No obstant això, la retirada de l'impulsor del 
projecte, Veremonte, fa difícil que tiri endavant. Això seria una bona notícia per a la gent que creu que el 
desenvolupament econòmic del nostre país passa per empreses que aportin valor afegit i generin llocs de 
treball ben remunerats. 

 

            

           Ricard Sas 

 

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. 


