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Editorial 
La mala gestió dels residus de la planta 
química de Flix és el cas més greu de 
contaminació que hi hagut al nostre país en 
tota la seua història. El tema ha tornat a 
merèixer l'atenció dels mitjans de comunicació 
aquests dies arran de la compareixença de 
Marc Mur, alcalde de la vila, davant de la 
Comissió de Medi Ambient del Parlament de 
Catalunya. 
Acompanyat de diversos científics i tècnics, el 
cap del consistori  va qüestionar la gestió que 
fa l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
dels treballs de descontaminació de les 40 
hectàrees de terreny ocupades per la planta i la 
poca pressió que fa perquè Ercros assumeixi la 
responsabilitat que creu que li pertoca. 
Més enllà de considerar si els terrenys són «sòl 
amb risc acceptable» o «sòl contaminat», les 
conseqüències de gairebé 120 anys d'activitat 
de la fàbrica són gravíssimes des del punt de 
vista mediambiental i sanitari, i, a més, 
s'allargaran durant molt de temps. 
L'Ajuntament necessita que els terrenys siguin 
acceptables per poder-los vendre a empreses 
que s'hi vulguin instal·lar, però la qüestió de 
fons és que Flix i el seu entorn torni a ser segur 
per als seus habitants des del punt de vista 
sanitari. És per això que demanem que 
administracions, Ercros i la comunitat científica 
treballin plegats perquè això es faci al més 
ràpidament possible i amb les màximes 
garanties. 

 

 

Activitats 

-Divendres 4 de novembre, s’inaugura el 
Cicle de Conferències sobre castells i 
fortificacions de la Ribera d’Ebre, dedicat 
als Castells i Fortificacions de la comarca. 
Més info:cere@riberadebre.org  

-Dissabte 12 de novembre, IV Jornada 
Institut Ramon Muntaner. Cultura i recerca 
al territori. Té com a objectiu la difusió dels 
projectes, activitats i publicacions dels 
centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals dels territoris de parla catalana. 
Hi haurà presentacions de llibres, un 
espectacle literari i diferents taules 
d'exposició de projectes. Lloc: Móra la 
Nova. Mas de la Coixa. Més 
info.www.riberaebre.org.  

-XVIII Premi d’Assaig Artur Bladé 
Desumvila. El Centre d’Estudis de la 
Ribera d’Ebre ja n’ha fet públiques les 
bases. Extensió màxima, 200 folis. Termini 
de presentació: 2 de maig del 2017. 
Treballs inèdits d’assaig, de recerca o 
d’investigació relacionats amb la Ribera 
d’Ebre, els seus pobles o els seus  
personatges. Dotació2.200 euros i 
publicació de l’obra dins la col·lecció  
Daliner del CERE. Més informació: 
www.riberadebre.org / 
cere@riberadebre.org 
 
 
 

http://www.riberaebre.org/


 

 

 

  

INFORMACIÓ SOBRE LA SORTIDA PELS SECANS DE LES OBAGUES 

Al llarg del mes de setembre i octubre s’ha organitzat la sortida pel terme per al proper agost, una 

sortida pels secans de les obagues. Es tracta d’una ruta circular, amb punt de partida i arribada des 

del “Mas del Porrerano” passant per l’obaga i mas del “Sant Pere”. La visita s’emmarca en la que 

serà la tercera de les sortides de descoberta del nostre entorn (“Itinerari pel nucli urbà” al 2013 i 

“Un recorregut pels barrancs” al 2014). Té uns 5 quilòmetres de longitud i es pot fer en una hora i 

quart, això sense tenir en compte el temps a les parades. S’han previst quatre parades i una de 

presentació. 

 

Els temes a tractar són diversos, des de la gestió del territori fins al sòl i la importància en la lluita 

pel canvi climàtic, passant pels incendis i les transformacions que s’han esdevingut en els darrers 

anys des d’un punt de vista de vegetació, de fauna i dels nostres paisatges, entre d’altres. 

 

Per exemple, tradicionalment s’ha situat el pagès en el sector primari, en l’àmbit productiu, 

deixant de banda una de les tasques més importants que també du a terme com és la gestió. Així 

doncs, un dels valors afegits dels pagesos és la gestió d’aquest territori, del seu paisatge, de la 

vegetació i fauna que hi habita, en definitiva, del seu entorn. Vaja, es tracta de posar en valor allò 

que tenim i allò que estem fent bé. 

 

Un altre dels temes serà la vegetació característica de la Palma. No és el mateix un bosc que una 

garriga, o una màquia que una brolla... Per cert, una altra qüestió que aclarirem el dia de la 

sortida, quantes espècies de pins tenim a la Palma i com identificar-les.  

 

Si us hi fixeu, el poble es troba al bell mig d’un rectangle trapezoïdal imaginari amb unes arestes 

entre 17 i 22 km de longitud en línia recta, distància suficient com per donar lloc a una comarca, 

on els vèrtexs nord serien la Granadella i Bellaguarda i els situats al sud Flix i Vinebre - la Torre. 

Som a cavall de paisatges ebrencs, garriguencs i montsantnencs. Tenim de tot una mica i no som 

ben bé cap territori molt definit; d’això se’n diu elevada diversitat.  

 

I una altra de les característiques del nostre paisatge són les nostres estimades i útils espones. 

Aquestes confereixen un alt valor d’humanització al territori, tot i que amb un nivell d’integració 

paisatgístic molt elevat. Un clar exemple d’adaptació a les circumstàncies del territori per una 

banda, perquè permet afrontar amb més garanties possibles catàstrofes com els incendis, o per 

altra, quan passem del menat a l’erm, pel fet de no deixar rastre gaire significatiu. Aprofitant que 

des del 2015 estem en la Dècada Internacional  dels Sòls, el deseni 2015-2024, segons la ISSS 

(Unió Internacional de les Ciències del Sòl), valorarem quin paper juguen aquestes estructures, 

per exemple, en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

Bé, doncs, aquests, entre d’altres, seran alguns dels temes que es tractaran a la sortida. I tot això 

amb algunes altres activitats pel mig! Us hi esperem!! 

          Joan Carles Abella 
 
 

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. 


