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Editorial 
El dia 31 de maig passat es va celebrar 
l’assemblea general de socis de L’Espona. A 
banda de fer balanç anual i explicar els plans 
de la junta per al proper exercici, enguany 
l’assemblea tenia un interès afegit: el canvi en 
la direcció de L’Espona. Tal com es va dir als 
assistents, és important que els socis 
s’impliquin en la gestió de l’entitat i es 
comprometin a una participació activa, per tal 
que  cada quatre anys hi pugui haver una 
renovació real (i necessària) dels membres que 
n’estan al capdavant. 
Després de quatre anys de mandat, doncs, la 
nova junta ha quedat configurada de la següent 
manera: 
- President: Sergi Cuadrado  
- Sotspresidenta: Teresa Sales  
- Secretari: Francesc Filella  
- Tresorera: Dolors Cubells 
- Vocals: Ricard Sas, Iolanda Filella, Imma 
Cubells, Olga Cubells i Ricard Boqué i Montse 
Quiñonero, com a noves incorporacions. 
Aquests quatre anys han representat la 
consolidació de l’entitat i han servit per 
assentar aquelles activitats que han tingut més 
acceptació per part dels socis. Des del punt de 
vista organitzatiu i burocràtic, també ens ha 
permès formalitzar la junta, adquirir experiència 
sobre sol·licitud de subvencions i fer-nos 
conèixer en l’entorn associatiu i de lleure. 
Esperem seguir creixent com a entitat i satisfer 
les il·lusions dels socis.

Activitats 
- Celebració del 25è Aplec d’Estiu de la 
Sardana. Dissabte 26 de juliol, tarda i nit. 
Amb les cobles Mirantfont i Principal 
Rapitenca. Estrena de tres sardanes, dels 
compositors Rossend Aymí, Tomàs Gil i 
Jordi Forès. Organitza: Grup sardanista de 
la Palma d’Ebre. 

- Quarta edició del RIBERA ROCK, concert 
de grups de jóvens músics de la Ribera 
d'Ebre. L'entrada és gratuïta. 28 de juny, 
Riba-roja d'Ebre.  

- Diada de la cirera a Miravet. 15 de juny. 
Conferències, exposicions de les diferents 
varietats de cirera, ball a la plaça, 
sardanes, un dinar popular amb paella 
gegant a la vora del riu, concurs de coques 
de cireres, repartiment de coca i licor de 
cireres per a tothom, i al vespre revetlla 
amb orquestra. Més informació a 
http://www.miravet.altanet.org 

- Móra Morisca. De l’11 al 14 de juny. 
Festa morisca. Tot el casc antic de la 
població es tanca per un cap de setmana i 
els carrers així com les seves cases es 
transformen en una població morisca. Es 
fan representacions al castell de les lluites 
entre moros i cristians, així com diferents 
actes sa l’aire lliure. Acte associat al 
Fòrum Universal de les Cultures 2004.



 
 
 

Un futur sense petroli? 
Ara que el canvi climàtic ja està acceptat i tant governs com societat estem mentalitzats a 

combatre’l, apareix un altre problema que, tal com va passar amb el canvi climàtic, molta gent fins fa 
dos setmanes encara no es creia, tot i que ja fa anys uns quants experts alertaven que s’arribaria a 
aquesta situació: sembla que s’està acabant el petroli, o, el que és el mateix, l’energia que sustenta la 
nostra societat actual. 

El petroli és una font d’energia molt eficient i aquest fet i la seua abundant disponibilitat han sigut 
determinants en el desenvolupament que ha experimentat la humanitat en l’últim segle, però, alhora, 
ens han malcriat energèticament. 

Ara en tenim una gran dependència. És molt difícil imaginar com canviaria el nostre dia a dia sense 
petroli, ja que el petroli forma part de quasi tot el que utilitzem i ens envolta (plàstics, detergents, 
fertilitzants agrícoles, medicaments, pintures, bolquers,…més de 3000 productes!), i, a més, és la font 
d’energia que mou el 95% del transport mundial. De fet, amb la recent vaga de transportistes i 
pescadors, hem tingut un exemple del que li passa al sistema si falla algun dels sectors dependents del 
petroli.  

Molts estudis han mostrat que ja s’ha consumit aproximadament la meitat de les reserves inicials de 
petroli. A partir d’aquest punt, que s’anomena el “peak oil”, cada vegada és mes difícil i més car 
extreure’l. No es coneixen exactament les reserves dels principals països productors de l’OPEP i, per 
tant, tampoc la data exacta en què es produirà. Però no és transcendent, l’important és fer-se a la idea 
que en els propers anys començarà a disminuir i, encara que no s’acabi del tot, es destinarà a usos 
determinats i deixarà de ser el combustible barat que ha sigut fins ara. A més, aquest declivi en la 
producció coincideix amb un increment cada vegada més gran de la demanda. 

Presidents de petrolieres com Shell o Total ja han advertit de les dificultats perquè l'extracció 
petroliera satisfaci la demanda esperada, mentre que personalitats com James Schleshinger, secretari 
d'estat d'energia en l'administració Carter, ha proclamat que “els proponents del peak oil han guanyat 
definitivament el debat”. 

De moment, en els últims cinc anys, el preu del petroli ha augmentat més d'un 400%, i els preus del 
gasoil i la gasolina han arribat a màxims històrics. De retruc, ja s’anuncia l’inevitable increment dels 
preus de l’electricitat i el gas. 

El nostre sistema econòmic està totalment supeditat a la disponibilitat energètica. I sembla que cap 
de les altres energies no pot satisfer la demanda tan gran que sustenta el petroli. Per tant, és un 
problema important que caldrà combatre contenint la demanda, augmentant l’eficiència de la 
transformació de l’energia i afavorint altres fonts d’energia. S’haurà de canviar el sistema (model social) 
perquè sigui menys voraç d’aquesta energia i potser pensar en sistemes d’abastiment energètic més 
locals. En definitiva, haurem de donar resposta als reptes energètics i socials que s’aproximen. 

Ja hi ha tot de gent que hi estan treballant. L’ASPO (Association for the Study of Peak Oil) és una 
associació que reuneix un grup de científics internacionals prestigiosos en la matèria, que estudia el 
declivi de la producció del petroli mundial i el gas natural, els seus possibles efectes en la societat, així 
com les possibles accions per a la mitigació dels seus efectes. Aquest any la seua VII Conferència 
Anual tindrà lloc a Barcelona (www.crisisenergetica.org). També estan fent bona feina l'Associació per 
a l'Estudi dels Recursos Energètics (AEREN) i l’Observatori de la Crisi Energètica i les Alternatives de 
Societat (OCEAS, www.oceas.org), un dels objectius de les quals és assessorar entitats públiques i 
privades en aquests temes.  

Sempre és difícil predir que passarà i també creure’ns les prediccions catastrofistes, però potser 
més val estar preparats i anar canviant el xip, i fer-nos a la idea que la manera com vivim actualment 
és un luxe que ha durat un temps, i que hem d’estar oberts a anar canviant algunes coses... per si de 
cas. 

Iolanda Filella 
Científica Titular del CSIC-CREAF 

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. 


