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Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona 

 

Editorial 
 

Ja tenim l’oli del Barça. La Cooperativa de la 
Palma, a través d’una iniciativa de l’empresa 
MT Inpulse SL, de què en David González, 
veí del poble, n’és un dels socis, elaborarà 
l’oli d’oliva oficial del FC Barcelona, amb la 
marca “Futbol Club Barcelona 1899” (l’any 
de la seua fundació) i el segell oficial del club 
blaugrana. Una satisfacció i un orgull per les 
coses ben fetes. En el lluït acte de 
presentació, a part dels parlaments dels 
socis de l’empresa i del president de la 
cooperativa, l’Andrei Xepkin, jugador del 
Barça d’handbol de les 5 Copes d’Europa, va 
descobrir una placa commemorativa a la 
façana de la cooperativa. 
És aviat encara per valorar l’impacte 
econòmic que pot representar per al poble 
(de moment la producció és de 7.000 
ampolles, de 250 i 100 mil·lilitres), però sens 
dubte que les perspectives són bones i la 
promoció que se’n pot derivar de la seua 
presència en fires (per cert, es va trobar en 
falta a la Fira Alimentària) i altres 
esdeveniments és innegable. Felicitats doncs 
a tots els que ho han fet possible: empresa 
impulsora, cooperativa i, per suposat, els 
pagesos i pageses del poble, que han fet de 
l’oli un producte emblemàtic. I ara, a seguir 
treballant per mantenir aquesta qualitat, que 
la propera campanya ja s’acosta.  

 

 

 

Activitats 
 
-Del divendres 29 d’abril al diumenge 1 de 
maig, Festa Major en honor a Santa 
Caterina. La Palma d’Ebre. 
-Dissabte 7 de maig, Dia de la música i del 
disc. Durant tot el dia i la nit, hi haurà 
actuacions acústiques, DJ i grups de rock 
de les nostres comarques i d'arreu de 
Catalunya, parades de venda de vinils, Cd, 
servei de bar. L’activitat també inclou un 
dinar popular. Illa de Suri, Móra d’Ebre. 
 -Diumenge 15 de maig, festivitat de Sant 
Isidre, patró dels pagesos. La Palma 
d’Ebre.  
-Diumenge 22 de maig, IV Figot Race, la 
cursa BTT de Riba-roja d’Ebre, que forma 
part del Xallenger BTT Terres de 
l’Ebre. Preveu dos recorreguts: un de curt 
de 25,05 km i 875 m de desnivell, i un de 
llarg de 38,65 km i 1.257 m de desnivell. 
Punt de sortida: plaça de la Vila, a les 
9.30h (a les 8h dorsals). Hi ha tres 
avituallaments, esmorzar de benvinguda, 
dinar popular, dutxes, servei de massatges 
i obsequis per a tothom. Preu per a 
federats: 16 € i 20 per als no federats. 
Inscripcions fins al 19 de maig 
a  http://figotrace.blogspot.com. Riba-roja 
d’Ebre. 
 

http://figotrace.blogspot.com/


 

 

 

  
RESUM DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

 
L’Associació Cultural L’Espona aquest any finalitza els quatre anys de l’actual presidència i considera que és 

el moment de  replantejar-se el futur. Creu que cal un gir de funcionament, un canvi de rumb  i és per això mateix que 
es va convocar els socis i les sòcies a l’Assemblea Extraordinària, que va tenir lloc dissabte 26 de març, a les 19 h del 
vespre, a l’Església Romànica. En total hi van assistir 28 socis i 10 membres de la Junta. Atès que l’Associació està 
formada per més d’un centenar de socis i tenint en compte el caràcter marcadament important del contingut que s’hi 
va exposar, hem cregut oportú fer-vos una síntesi del que es va parlar en aquella reunió, per tal que tots aquells que 
per diversos motius no vau poder ser-hi n’estigueu plenament informats.  

L’objectiu de l’assemblea no era altre que  plantejar la situació, exposar la proposta de model de la Junta i 
escoltar la veu del soci perquè, en definitiva, L’Espona és patrimoni de tots. El president actual va obrir la sessió i, un 
cop presentat l’Opuscle per part del Ricard Boqué (coordinador) i del Joan Carles Abella (un dels autors), va explicar 
que el resultat dels acords que sortissin d’aquesta assemblea extraordinària s’exposaria el dia de l’assemblea general 
ordinària. Seguidament, va donar la paraula als tres presidents que l’han precedit, el Ricard Sas, el Sergi Cuadrado i 
l’Olga Cubells.  

En primer lloc, el  Ricard Sas, en qualitat de primer president de l’Associació, va fer un balanç d’aquests 16 
anys. Va destacar la feina regular i intensa que s’ha dut a terme (festes i recuperació d’activitats diverses, cicles de 
xarrades, dos itineraris, 83 números de Reble, 7 opuscles en format antic, 7 en nou format i 3 títols de la col·lecció 
Fent Espona...) i va destacar el fet que hàgim estat o puguem ser referent per a altres associacions comarcals. Va 
explicar també que hem fet el salt a les noves tecnologies, creant un web i un compte a Facebook, tot i que 
segurament n’és millorable la gestió encara. Tot això gràcies al compromís desinteressat de la junta i al suport dels 
socis, sense els quals no hauria estat possible. Va concloure dient que encara hi ha camp per recórrer però que cal 
reorientar-la. 

A continuació, el Sergi Cuadrado va exposar el motiu principal pel qual es va convocar el soci a l’assemblea 
extraordinària: la manca de renovació de la Junta i un cert esgotament del model associatiu. Va afirmar que la Palma 
sempre ha destacat per les seues inquietuds culturals, que s’han traduït en una enorme vitalitat associativa. Tot i això, 
aquesta vitalitat associativa s’ha vist afectada sovint per la volatilitat. Aquest esperit també s’ha viscut dins L’Espona, 
especialment pel que fa a les festes de recuperació d’activitats, unes festes que  han servit d’element aglutinador i 
cohesionador de la massa social i ens han permès consolidar com a entitat, al mateix temps que ens han donat molta 
projecció. Però també han estat, segurament, l’element més simptomàtic de l’esgotament del model i de la manca de 
renovació efectiva de la junta, perquè han sigut activitats de gran envergadura, que han necessitat de la mobilització 
de molts recursos humans i materials, tant des de dins de la junta com de fora. Dins de la junta hi ha qui creu que la 
nostra finalitat com a associació és més aviat la de tirar endavant estudis i recerques sobre la cultura, la història i les 
tradicions pròpies. Pel que fa a la resta d’activitats, va destacar que  en els darrers anys s’ha notat un cert descens del 
seu seguiment. Davant d’aquestes circumstàncies, des de la Junta es creu que l’Espona necessita un cert 
replantejament del model associatiu i que això és el que s’hauria de començar a dirimir en aquesta assemblea.  

Finalment, l’Olga va explicar que el 2000 amb L’Espona es va omplir un buit cultural evident al municipi, però 
que amb el temps han sorgit moltes altres entitats que, des de diferents vessants, han ajudat a engruixir el conjunt de 
festes i activitats lúdiques, per bé que part del camp que nosaltres reivindicàvem segueix centrant exclusivament la 
nostra atenció. Va ressaltar que el poble segueix tenint la necessitat de disposar d’alguna associació que vetlli per 
estudiar el nostre passat i divulgar-lo i destaca que L’Espona, en aquest sentit, ha treballat i ha publicat diversos 
llibres i Opuscles. Va insistir que la convocatòria era perquè entre tots es pugui donar el canvi de timó més adequat a 
aquesta associació, que va néixer gràcies a la complicitat i la confiança dels socis presents i dels no presents. Va 
apel·lar a la responsabilitat de tots per decidir el futur de l’associació i va remarcar que L’Espona és de tots i no 
només dels que en donen la cara més visible, la qual cosa suposa, va dir, la necessitat per part de tots de participar 
en el seu disseny, d’aportar idees i de condicionar-la a les noves circumstàncies exposades.  

Per acabar, el president actual va explicar  que a partir d’ara i durant dos mesos començarà un procés de 
reflexió i debat. Es va fer una crida al soci incitant-los a aportar idees en aquest sentit. Es va recalcar, i ho afirmem un 
cop més, que la junta actual no és pessimista, però que necessita la veu del soci. Esperem, doncs, que pugueu 
aportar aires nous i bones iniciatives. Gràcies per endavant. 

         LA JUNTA 
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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. 


