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Editorial 
La corrupció continua acaparant els titulars de 
premsa. A Catalunya, a més dels judicis del 
cas Palau, Pretòria, 3 per cent, les 
investigacions del cas Mercuri, cal destacar 
l'entrada a la presó de Jordi Pujol Ferrussola, 
l'hereu de qui va ser president de la Generalitat 
durant vint-i-tres anys. Pel que fa a Espanya, a 
banda de la multitud d'escàndols, en les 
darreres setmanes destaca el que ha esclatat 
entorn del Canal d’Isabel II, la companyia 
d'aigües de Madrid pel qual ha estat detingut 
Ignacio González, expresident de la comunitat 
de Madrid i home fort d'Esperanza Aguirre 
quan ella n'era la presidenta.  
Cada dia sembla més clar que la corrupció 
catalana i espanyola formaven part d'un mateix 
entramat que era intrínsec al funcionament del 
sistema polític sorgit arran de la Transició. Un 
espoli amb majúscules que ha privat a les 
administracions públiques de recursos 
essencials per fer polítiques eficaces i justes en 
els àmbits de la sanitat, l'educació, la protecció 
social, les infraestructures, etc. La ciutadania 
s'hauria d'indignar amb aquesta situació: amb 
els polítics corruptes, però també amb els 
empresaris corruptors, les companyies de 
molts dels quals formen part de l'IBEX 35 i fan 
negocis a la llotja del Bernabeu. Els corruptors, 
però, no sembla que provoquin tanta indignació 
com els corruptes. Si de debò volem esdevenir 
una democràcia plena, aquesta mentalitat ha 
de començar a canviar i, si pot ser, a partir 
d'ara mateix. 

 

Activitats 
-Dissabte 13 de maig, a les 19h, II Concert 
Solidari Ribera d’Ebre, “Lluitem contra el 
càncer”. Hi actuaran, entre d’altres, el grup 
Xeic, Joan Rovira, Setrill, Le Soul 
Machine...El concert anirà acompanyat de 
tapes variades, vins i refrescos. Preu de 
l’entrada: 5 € (per als menors de 14 anys 
l’entrada és gratuïta). Lloc: Plaça 
Catalunya, Benissanet. Organitzat per les 
delegacions de la lluita contra el càncer de 
la Ribera d’Ebre.  
-Diumenge 15 de maig, festivitat de Sant 
Isidre, patró dels pagesos. La Palma 
d’Ebre. Enguany, com a novetat, a la tarda 
hi haurà un tast d’olis de la DOP Siurana. 
Serà a les 17h a la Casa Mateu Escolà.  
-Diumenge 28 de maig, excursió 
programada “Ombria i cim del Marinet”. La 
muntanya del Marinet s’eleva amb força 
ben a prop del Penyagolosa. Amb una cota 
màxima de 1.466 m d’altitud, des del seu 
cim es pot contemplar un vast territori 
muntanyós. El paisatge és immens a totes 
bandes. És una muntanya singular amb 
moltes històries populars que giren al 
voltant dels desitjos i els encanteris 
solsticials. Per la seva situació estratègica 
fou ocupat per un poblar iber. Encara s’hi 
poden veure restes de gruixuts murs. 
Distància: 12 km. Desnivells: +420 m. -420 
m. Més info: www.catalunyasud.net 



 

 

 

  
 
 

EUFÒRICS PER UN DIA 
 
 
Encara tenim Sant Jordi ben recent per deixar de parlar de llibres. A poc a poc, ja anirem 
esmorteint entre tots aquesta eufòria col·lectiva que cada abril ens sacseja, potser 
perquè ens sentim culpables perquè no hem complert i no hi havíem pensat prou, fins 
que no ens ho recorda la celebració de la diada de Sant Jordi, que hem de comprar 
llibres i, sobretot, llegir-los. Que cada dia i cada minut tenim entre les mans tantes 
cabòries i tantes pantalles amb imatges virtuals, que ens oblidem d’unes planes de 
paper ben relligades que ens fan més grans. Els editors, que són aquells que donen 
forma a les benvingudes dèries dels escriptors i les posen a disposició dels lectors, previ 
pas pels saberuts llibreters, ja n’han parlat a bastament aquests dies en aquest diari, de 
com encaren el futur en un sector capdavanter al país que ha passat uns anys força 
durs. “Les preocupacions són tantes que ja intento que no em preocupin”, deia un editor, 
que a sobre té la pega de ser de fora de Barcelona. Tocat per la crisi voraç, el mercat 
editorial ha perdut gairebé un 40% de la facturació en els darrers anys. El 2014 va ser 
l’any més negre, el 2015 va poder parar l’hemorràgia i ara diuen, sense gaires rialles, 
que comença una recuperació. Molt sensible, això sí, quasi impalpable. Conscients, 
però, que ja no tornaran a la facturació dels anys gloriosos 2006 i 2007. Estem en el 
moment d’aquell gol que no decideix cap final però que encara ens manté en la 
competició (una comparació mal triada, segurament, per la distància conceptual que 
separa els mons del futbol i dels llibres). L’edició en llengua catalana, com que és més 
petita, també és la que rep més bastonades. I els nostres editors diuen que han hagut 
de fer tirades encara més petites per adaptar-se a la realitat. Però publiquen molts títols. 
Més que mai. La llàstima és que no se’n venen més. I, sobretot, que no se’n llegeixen 
prou. La realitat, en aquest sentit, fa feredat.  

 

 

 

 

 
Carina Filella 

Periodista 
Article publicat al diari El Punt Avui, el dia 25 d’abril de 2017 

 

 

 
 

 
 

            
         

 

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. 


