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Editorial 
 
El 30 de setembre de 2005, el Parlament de 
Catalunya aprova l’actualització d’un Estatut 
que havia de ser clau per a un encaix més 
adequat de Catalunya en la realitat d’una 
Espanya unificada. Aquest projecte d’Estatut 
,que tenia a priori el suport del llavors 
president del govern espanyol Rodríguez 
Zapatero, amb el seu famós “Apoyaré....”, va 
ser aprovat pel Parlament espanyol després 
que Alfonso Guerra es vantés d’haver-li 
passat el ribot fins al punt que no el 
coneixeria ni sa mare. 
El PP comença el gener del 2006 una 
recollida de firmes a Espanya contra aquest 
Estatut, que acaba en una petició 
de referèndum a l’abril del mateix any. 
Sense poder fer el referèndum, i malgrat 
que l’Estatut és votat a Catalunya al juny del 
2006, i aprovat per un 72,9 dels votants, el 
PP el porta al TC el juliol del mateix any. 
Després de quasi 4 anys de deliberació, el 
TC retalla 14 dels seus articles i n’interpreta 
27. 
Des de llavors, esperonats per un estat 
espanyol abusador, cec i burleta, s’ha tornat 
a iniciar una caminada endavant, que ja ve 
de segles, que cada vegada s’omple de més 
acompanyants, i que, acabi com acabi, no té 
volta enrere. 
 

 

Activitats 
 
-Divendres 5 d’agost, 2a xarrada del XVI 
Cicle de les Xarrades a la fresca de 
l’Associació Cultural L’Espona: “La 
significació del franquisme als pobles del 
Priorat”, a càrrec de Francesc Fortunyo; 19 
d’agost, última xarrada: “Com cuidar-te 
amb olis essencials”, a càrrec de Fermina 
Pérez. Totes a la placeta de l’Església 
Romànica a les 22.30h.  
-Dissabte 6 d’agost, sortida als espais de 
la batalla de l’Ebre. Visita del Poble Vell de 
Corbera i dels Quatre Camins (Villalba dels 
Arcs).Organitza: L’Espona. 
-Del 2 al 4 de setembre, Riba Rocks 
Festival. Riba-roja d’Ebre. Més info.: 
www.riba.rocks.com 
-Dissabte 10 i diumenge 11 de setembre, 
4a Exposició de Dioramens de Playmobil. 
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 21h (fins a les 
19h diumenge). Al pavelló firal de Móra la 
Nova. Entrada gratuïta. 
-Dissabte 17 de setembre, 7a Festa de la 
Jota de la Ribera d’Ebre. A les 17.30h. 
Garcia.  
-Diumenge 25 de setembre se celebrarà 
una nova edició de la  Fira Raure, una  
Fira d'Arts, Oficis i Productes Artesanals 
de Ginestar.  
 
 

http://www.riba.rocks.com/


 

 

 

  

UNA NOVA ETAPA 

El passat 9 de juliol de 2016 va tenir lloc l'assemblea ordinària de L'Espona. Entre els temes que s'hi van 
tractar en destaquen tres: 
-La nova composició de la junta directiva, un cop finalitzat el mandat de Francesc Filella com a president. 
- La modificació de les quotes de soci. 
- El canvi d'orientació de la nostra associació, a partir de la proposta feta des de la junta directiva, seguint 
allò plantejat en l'assemblea extraordinària del 26 de març de 2016. 

Totes tres propostes va ser aprovades per unanimitat pels socis que van assistir a l'assemblea.  
Pel que fa al primer punt, la nova junta directiva queda reduïda de dotze a vuit membres, amb la 

composició següent: Ricard Sas (president), Ricard Boqué (vicepresident), Francesc Filella (secretari), 
Consol Alberich (tresorera), Sergi Cuadrado (vocal), Dolors Cubells (vocal), Imma Cubells (vocal) i Olga 
Cubells (vocal).  

El canvi de les quotes, indicat al segon punt, es tradueix en l'eliminació del pagament anual a 
canvi de l'adquisició, per part dels socis, de les publicacions editades per L'Espona, al preu que es 
determini per a cadascuna. Es tracta d'un sistema similar al del CERE, implantat des de fa molts anys per 
aquella associació. 

El tercer punt significa un punt d'inflexió en la nostra trajectòria. Des de la junta directiva, 
l'entenem com una manera d'”agafar aire” per afrontar els nous reptes que ens hem marcat per als 
propers anys. Això no vol dir que no considerem positiva l'etapa anterior, caracteritzada per les “festes”, és 
a dir, per la recuperació d'activitats que eren importants en el passat del nostre poble, però que havien 
caigut en desús, organitzades de manera lúdica i participativa. Ara bé, tot i que aquest tipus d'activitats 
ens va permetre créixer en socis i, fins i tot, ser coneguts fora de l'àmbit local i comarcal (recordeu el 
reportatge que TV3 va fer sobre la carbonera el 2004, per exemple, aquestes“festes” suposaven una 
despesa important de les nostres energies i ens limitaven la dedicació a altres activitats, com ara la 
investigació d'aspectes relacionats amb la història, la cultura o la natura i la publicació de treballs en 
aquest sentit. 

Per tot això, la nova junta directiva té com a principal objectiu potenciar l'activitat investigadora i la 
publicació dels treballs corresponents. Malgrat que, en general, des del 2002 hem tret un opuscle anual, 
en setze anys només hem publicat tres llibres de la col·lecció Fent Espona. El nostre objectiu és 
incrementar el nombre de títols d'aquesta col·lecció. És un repte important perquè la nostra tasca és 
totalment voluntària, i les nostres activitats laborals i familiars ocupen molt de temps en les nostres vides, 
però creiem que l'entusiasme ens permetrà assolir aquest objectiu. 
 
Altres objectius que ens proposem són:  
- Incrementar les relacions i intercanvis amb altres associacions, tant pel que fa a l'àmbit comarcal com pel 
que fa al català). Conèixer què fan i com funcionen entitats similars a la nostra és una font d'idees i de 
renovació. L'experiència que vam tenir l'any passat amb l'associació La Cana de Flix considerem que va 
ser molt positiva. 
- Mantenir les “excursions”. La d'enguany als espais de la Batalla de l'Ebre, i les d'anys anteriors, com ara 
els itineraris pel nucli urbà (2013) i pels espais naturals més humits del nostre terme (2014), els valorem 
molt positivament i, per tant, considerem que cal continuar amb aquesta línia. 
- Seguir amb les Xarrades a la fresca. Són un clàssic de les nostres nits d'estiu i, per l'interès dels temes, 
la qualitat dels ponents, i l'assistència de públic, formen part del segell “L'Espona”. 
 
Els reptes hi són, però la il·lusió i les ganes per afrontar-los també. Per això us demanem que ens feu 
confiança en aquesta nova etapa que tot just hem començat. 

Ricard Sas Filella 
President de  

l'Asssociació Cultural L'Espona 
 
 

 

 

 
 

 
 

            
         

 

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. 


