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Editorial 
Aquest editorial no és el que teníem previst 
publicar en aquest número del Reble, però la 
filtració de les converses entre el ministre de 
l'Interior espanyol i el cap de l'Oficina 
Antifrau de Catalunya ha obligat a canviar-lo.  
Les gravacions que el diari digital Publico.es 
ha esbombat són un escàndol monumental, 
potser el més greu des de l'establiment del 
règim sorgit de la Transició. Els àudios 
publicats ho deixen ben clar: pels volts de la 
consulta del 9 de novembre de 2014, Jorge 
Fernández Díaz va demanar a Daniel de 
Alfonso que busqués qualsevol cosa que 
pogués involucrar, directament o 
indirectament, membres de CDC (aleshores 
dins de CiU) i d'ERC en actuacions il·legals. 
Independentment de si aquests personatges 
dimiteixen o bé si això repercutirà en els 
resultats electorals (aquest editorial s'ha 
escrit pocs dies abans de les eleccions 
generals del 26 de juny), és evident que tot 
aquest afer posa de manifest la baixa qualitat 
democràtica de l'Estat Espanyol. El govern 
de Madrid, en lloc de confrontar idees amb 
els independentistes, s'ha dedicat a actuar 
amb mètodes mafiosos i propis de la 
dictadura que, segons teníem entès, va 
acabar amb les eleccions de 1977. La 
pregunta és: els altres partits espanyols 
haurien fet servir els mateixos mètodes que 
el PP si haguessin estat al govern? 

 

 

 

Activitats 
-Diumenge 3 de juliol, 7a baixada Vogant 
per l’Ebre (Móra d’Ebre-Miravet) . 
Inscripcions al tel. 977510546 o a 
www.idece.cat, fins al dia 30 de juny. Preu: 
5€. Longitud: 12,5km. Durada: 2,5h. 
Sortida: 8.30h a l’embarcador de Móra 
d’Ebre. Des d’allà es traslladarà els 
participants amb autobús al Club Nàutic de 
Móra d’Ebre. Hora aproximada 
d’acabament: 13h a la platja fluvial de 
Miravet. 
-Dissabte 9 de juliol, IV edició del Mirarock 
2.0, amb l’actuació dels grups Manel, 
Sense Sal i Mano’s Rock. Hora: 22h. Lloc: 
Castell de Miravet. Preu de l’entrada 
anticipada, 12€; a taquilla, 17€. Es poden 
comprar a www.codetickets.com. Hi haurà 
servei de bus gratuït per accedir al castell. 
Més info. www.turismemiravet.cat 

-Diumenge 10 de juliol, festa de Sant 
Cristòfol a la Palma d’Ebre. Com cada any, 
després de la missa a la plaça, es 
beneiran els vehicles.  
-Divendres 29 de juliol, L’Espona inicia un 
nou cicle de Xarrades a la fresca, que, 
com sempre, seran els divendres a la 
placeta de l’Església Romànica, a les 
22.30h. Aquesta anirà a càrrec de Nicolás 
Parreño Roman: “La salut a través de les 
plantes medicinals”. Us hi esperem.  

 
 
 

http://www.idece.cat/
http://www.codetickets.com/
http://www.turismemiravet.cat/


 

 

 

  
CONVOCATÒRIA DE  L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA 

             

Enguany, quan L’Espona acaba de complir setze anys, i ara  que és el moment de canviar els titulars dels 
diferents càrrecs, vam decidir des de la Junta que era també un moment per replantejar-nos com volem 
que l’Associació continuï.  
  
Des de l’any 2000 el temps ha passat i, encara que la Missió i la Visió, en definitiva, dels objectius que es 
va plantejar L’Espona en el moment de la seua constitució continuïn, pensem de veritat que és un moment 
oportú per al canvi. És un moment per al canvi, no el moment de donar per acabada la feina de 
l’Associació, ja que veiem clarament que encara en queda de bona per fer, que no ha deixat de ser 
necessari que es faci i que tampoc tindria sentit acabar-la quan any rere any encara tenim socis nous. 
  
Des de la Junta ho veiem clar, i així es va exposar a l’Assemblea Extraordinària que  va tindre lloc el 
passat Dissabte Sant, l’aniversari de la constitució de L’Espona, i que es va convocar precisament per 
explicar  i debatre la situació, buscant el model de renovació que es traduiria en la proposta que s’hauria 
de presentar a l’Assemblea General per ser aprovada. 
  
Tot el que us plantegem es deu només a un cansament que es relaciona amb el model actual, un model 
que tenim la sensació que està amortitzat en part, i que, passats els anys, ha arribat a fer-se cansat per   
la Junta i monòton pels  associats. 
  
En aquest sentit, la Junta no veu possible continuar amb la rotació de càrrecs com única solució per 
renovar-se si s’ha de continuar amb el mateix model de funcionament general i també es detecta certa 
contradicció entre una part de la massa social que busca la part més festiva, lúdica i divulgativa de les 
activitats que es puguin organitzar, i la que  es decanta més per una activitat molt orientada a estudis i 
publicacions de caire més científic.  
  
Partint de la base que L’Espona és ja part del nostre patrimoni, que no és propietat de la Junta, ni tan sols 
exclusivament dels associats, sinó de tothom que pugui trobar interès en la feina feta (extensa i 
reconeguda) i per fer, i veient també el poc èxit de les propostes d’incorporació de nous membres perquè 
la Junta es renovi de manera regular, a la propera Assemblea General posarem a votació el nou model 
que hem pensat a partir de tot el que aquí s’explica. 
  
Presentarem un model basat en l’oportunitat de fer activitats quan es vegin necessàries i oportunes, i 
publicacions sense obligacions de terminis ni estrès, un model semblant amb el que actualment funciona 
el CERE, en què el soci no contribueix amb quota anual sinó que es compromet a adquirir les publicacions 
que vagin sortint.   No es tracta d’abaixar el nivell de compromís, sinó, en la mesura del possible, l’estrès, 
la intensitat, i el nivell d’autoobligació. No s’ha de continuar fent necessàriament tot  el que sempre hem 
fet. Hi ha activitats que abans no es feien però ara ja es fan. Deixem que cadascuna de les diverses 
entitats que ara tenim a la Palma organitzin les activitats que li són més adients, i dediquem-nos nosaltres 
també a les que ens ho són. 
  
D’aquesta manera, i amb una Junta més reduïda que l’actual –amb la proposta de reduir-la de 12 a 7-8 
membres-, l’actual Junta podria continuar amb rotació de càrrecs en espera de millors temps per a una 
renovació més a fons. Aquesta és bàsicament la proposta que es presentarà a la propera Assemblea 
General, que amb aquest article queda  formalment convocada per al dissabte 9 de juliol a les 19 h, a 
la sala de baix de l’Ajuntament, i   a la qual us esperem. 

    
Sisco Filella Cubells 
President 

            

 

 

 
 

 
 

            
         

 

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. 


