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Editorial 
 
El passat 7 de febrer més de 50.000 persones 
es van manifestar a Amposta contra el nou pla 
hidrològic del govern en funcions del PP, quinze 
anys després que el govern d'Aznar en 
presentés el primer. Com el 2001, el Delta de 
l'Ebre torna a estar amenaçat a causa de la 
reducció del cabal del riu. Totes les forces 
polítiques catalanes, excepte PP i Ciutadans, 
s'han declarat en contra del projecte (CiU hi va 
estar a favor des del 2001).  
Ara bé, a banda dels danys mediambientals, el 
projecte pot ser una font de conflicte entre els 
pagesos catalans, ja que la comunitat de 
regants del Canal Segarra-Garrigues s'hi ha 
mostrat totalment a favor i, a més, s'ha sentit  
molesta pel tracte que ha rebut per part del 
govern de la Generalitat. Fins ara, només s'han 
posat en regadiu 7.000 Ha de les 70.000 
previstes en una obra faraònica el sobrecost de 
la qual pot arribar fins al 81 % del pressupost 
inicial. Per si això fos poc, Josep Grau, el 
conseller d'agricultura que el 2002 va adjudicar 
l'obra a un consorci format per les 
constructores FCC, Agbar, Copisa i Copcisa, el 
presideix des del 2011, en un exemple clar de 
porta giratòria.  
La gestió de l'aigua ha de ser una estructura 
d'estat més per preservar els nostres rius, però 
també per replantejar una política d'obres 
hidràuliques que eviti enfrontaments entre els 
pagesos catalans. 

 

 

 

Activitats 
 
-Diumenge 6 de març, 13a Festa de la 
Clotxa. La Palma d’Ebre. Programa: 
-10.30 h Cercavila amb la Banda de 
Benissanet. 
-11.00 h Pregó de la festa a càrrec de J. 
Jardí Serres, director de l’Institut Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. 
-11.30 h Repartiment de clotxes. 
-13.00 h Concert fi de festa amb MARTA & 
GREGORI 
-16.00 h Concert acústic del grup Xeic 
Preu tiquet clotxa: 3 €. Els tiquets es 
podran adquirir a l’ajuntament de la Palma 
d’Ebre i el mateix dia de la festa a la Palma 
d’Ebre. 
-Diumenge 13 de març, visita guiada “Orta 
i Picasso, l’espiritualitat dels Ports”. Horta 
de Sant Joan. De 9.30 a 13h. Es visitarà el 
centre històric d’Orta, Església de St.Joan 
Baptista,Centre Picasso i Convent de St 
Salvador. Inclou tast de vi DO Terra Alta  i 
oli DOP Terra Alta. Info i reserves 
tarvitur@gmail.com 
-XXIII Convocatòria de beques del CERE 
2016. El CERE  podrà concedir fins a un 
màxim de 9 beques per a projectes de 
recerca que tinguin com a objecte central 
la comarca de la Ribera d’Ebre. Termini 
per enviar les sol·licituds: abans del 30 
d’abril de 2016, a cere@riberaebre.org. 
Més info: www.riberadebre.org 
 

mailto:cere@riberaebre.org
http://www.riberadebre.org/


 

 

 

  
 

   CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
 
 
 

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies, 
 
 
L’Associació Cultural L’Espona aquest any finalitza els quatre anys de l’actual 
presidència. És moment, doncs, de renovar la Junta i també de replantejar-se el futur. 
Creiem que cal un gir de funcionament, un canvi de rumb,  i és per això mateix que us 
convoquem a l’Assemblea Extraordinària de l’Associació Cultural L'Espona de la Palma 
d’Ebre, que es farà el proper dissabte 26 de març, dissabte Sant, a les 19 h del vespre, 
a l’Església Romànica. L’objectiu és plantejar-vos la situació, exposar-vos la nostra 
proposta de model i escoltar la vostra veu perquè, en definitiva, L’Espona és patrimoni 
de tots.  
 
 
La reunió tindrà el següent ordre del dia: 
 

1. Presentació de l’acte per part de l’actual president, Francesc Filella. 
2. Parlament dels presidents anteriors: Ricard Sas, Olga Cubells i Sergi 

Cuadrado. 
3. Intervencions dels socis i sòcies.  

 
 
Us preguem que feu el possible per assistir a l'assemblea, aquest cop més que mai,  ja 
que la vostra opinió i la vostra ajuda ens són imprescindibles per tirar endavant. El que 
pretenem és explicar-vos tal com des de la Junta veiem la situació actual de 
l’Associació, i tal com la veiem de cara al futur. Ho volem parlar amb vosaltres en el 
marc d’una assemblea extraordinària, per acordar la via a seguir que es posaria a 
votació en l’Assemblea general 
 
Esperem que, amb la col·laboració, implicació i responsabilitat de tots, puguem 
continuar fent espona! 
 
 
Us saludem ben cordialment, 
 
 
LA JUNTA 
            
           

 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. 


