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Editorial 

El xoc de trens entre els governs de 
Catalunya i l’Estat del que tant es parlava ja 
ha arribat. A pocs dies de l’1 d’octubre, data 
proposada per a la celebració del 
referèndum d’autodeterminació de 
Catalunya, la situació no pot ser més tensa. 
El Govern de la Generalitat assegura que el 
referèndum tindrà lloc, i el Govern de l’Estat 
assegura tot el contrari, i ha engegat tota 
una maquinària, molt potent, per a evitar-lo. 
Recursos, ordres a les policies, escorcolls, 
amenaces de sancions i inhabilitacions és el 
que cada dia arriba de Madrid. Des d’aquí, 
es contraresta amb les úniques eines de les 
que es disposa: mobilització ciutadana i 
il·lusió, com va quedar palès el passat 11 de 
setembre. Però seran suficients? Des de 
molts sectors unionistes es demana que es 
convoquin eleccions a Catalunya, per a 
comprovar com està la correlació de forces, 
però potser caldria convocar eleccions a 
Espanya, donada la dubtosa, per utilitzar una 
paraula suau, gestió que el Govern de l’Estat 
ha fet de tota la situació. El que sí sembla 
clar és que, passi el que passi l’1 d’octubre, 
ja res serà igual, doncs bona part de la 
societat catalana ja ha fet la desconnexió, la 
qual serà molt difícil de revertir. El dia 2 
comença tot de nou.  

 

Activitats 
 
-Del 9 d’agost al 15 de setembre, 
Exposició del 125è aniversari de la línia 
ferroviària Móra la Nova-Faió. Lloc, Riba-
roja d’Ebre, zona líquida.  
-Dissabte 16 de setembre, 8a Festa de la 
Jota de la Ribera d’Ebre. La Torre de 
l’Espanyol.  En aquesta ocasió, donarà el 
tret de sortida el conseller de cultura, Lluís 
Puig. Hi haurà subhasta de coques dolces 
i berenar popular, mostra de productes 
artesans i ballada de les 16 jotes dels 16 
pobles, acompanyats per la banda de 
música de Benissanet. Per cloure la 
ballada, el grup Pepet i Marieta presentarà 
el seu nou disc “La revolució dels somnis”. 
Comença a les 17.30h a la plaça de 
l’església. Entrada lliure i gratuïta. 
Organitza: Lo Fardell Patxetí i el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
-Diumenge 17 de setembre, 11a Fira de 
Brocanters. Pavelló Firal de Móra la Nova, 
de  9.00 a 19.00h. A les 12h hi haurà la 
subhasta de lots seleccionats. 
-El Servei Comarcal de Català de la Ribera 
d’Ebre ja té obertes les inscripcions per a 
cursos de català de diferents nivells. Els 
cursos s’iniciaran el 21 de setembre. Per a 
més informació, a l’adreça 
riberadebre@cpnl.cat o truqueu al  tel. 
977401851 

mailto:riberadebre@cpnl.cat


 

 

 

  
 
 

ELS NOUS HABITANTS 
 
 

Marroc, Regne Unit, Algèria, Bèlgica, Romania, Senegal o Equador són alguns dels 
països de procedència de persones que s’han establert a la Palma en els darrers anys, 
sense comptar les persones que procedeixen de la resta d’Espanya. La diversitat és un 
valor positiu i estaríem d’acord que, en termes generals, aquesta diversitat ha enriquit el 
poble. Moltes d’aquestes persones, algunes amb les seves famílies, s’han establert a la 
Palma, s’hi guanyen la vida i participen de la vida social i cultural. Fins i tot, alguns dels 
més joves han anat al col·legi i es poden considerar catalans.  

En aquest escrit volia referir-me, però, a un tipus d’habitant que ha decidit viure, no al 
poble, sinó als voltants, en masos que han comprat i rehabilitat. A la Palma ja en són 
uns 20. Està clar que cadascú és lliure de viure on vulgui si la llei així ho permet, però és 
una tendència dels darrers anys a la qual potser no estàvem gaire acostumats. Fa molts 
anys es feia vida als masos durant certes èpoques de l’any, però en períodes curts i 
condicionats per algunes activitats agrícoles. Desplaçar-se en carro al tros no era 
precisament ràpid i calia optimitzar el temps. Però això va anar canviant i avui en dia no 
queda pràcticament ningú dedicat a la pagesia que dormi als masos. La vida es fa al 
poble, on tenim les botigues, l’escola, l’església, la cooperativa, els bars i els carrers. La 
gent es troba en aquests llocs i és allí on parlem, discutim, ens informem i, en definitiva, 
on reforcem els nostres vincles com a membres de la comunitat.  

És per això que sobta que hi hagi persones que decideixin viure aïllades, almenys 
durant bona part del dia. A part, per viure en un mas necessites ser pràcticament 
autosuficient. Això implica bàsicament disposar d’aigua i llum, la qual cosa no sempre és 
fàcil. En aquest sentit, jo em faig la següent pregunta: pot passar que a la llarga 
aquestes persones demanin aquests serveis i d’altres a l’Ajuntament? Penso que entre 
tots hauríem de reflexionar i pensar si aquest nou model de modus vivendi, que ara no 
crea gaires problemes, pot anar a més i plantejar dificultats en el futur. Caldrà preveure, 
doncs, com afrontar-les.  

Finalment, penso si no seria bona idea que, des de l’Ajuntament, ja que no es pot 
impedir o dificultar la compra de masos, es promogués el fet de viure al nucli del poble, 
facilitant el lloguer o compra de cases. Al poble hi ha molt espai per viure i moltes cases 
velles que s’haurien d’arreglar. No sé com es pot fer això que dic, però potser valdria la 
pena pensar-hi.  

 

Ricard Boqué 

 

 
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. 


