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Editorial 
Ja us haureu fitxat que, en els escrits de 
l’Espona, sota l’adreça hi figura l’epígraf de 
“provisional”. L’adreça que surt és la d’un 
domicili particular. A ningú li semblaria 
gens estrany, però, que l’Espona 
poguéssim disposar d’un espai per reunir-
nos, guardar el material i on tots els socis i 
sòcies ens poguessin trobar en un horari 
d’atenció. Ja en el Reble 0 s’informava de 
l’elaboració d’una carta a l’Ajuntament –30 
de maig de 2001–,  en què sol·licitàvem un 
espai on poder situar la nostra seu 
definitiva (els suggeríem una sala del 
xalet). Ens van respondre que no ens la 
podien cedir, perquè el xalet ja estava 
ocupat per sol·licituds rebudes prèviament 
i perquè, provisionalment, s’usava de 
magatzem del material de les escoles, en 
obres. En una segona carta –16 d’octubre 
de 2001–, l’Espona tornava a demanar 
l’espai exposant que els condicionants 
al·legats havien deixat de ser un 
impediment perquè les obres de les 
escoles ja s’havien acabat i perquè l’espai 
es podia compartir amb altres entitats, com 
ara la Coral, que estava disposada a fer-
ho. Aquesta segona carta no ha rebut, fins 
ara, cap resposta formal. Malgrat això 
seguirem intentant-ho, perquè ens sembla 
que totes les associacions i entitats hem 
de tindre el mateix tracte. 

Activitats 
-Clausura, el dia de Reis, de l'Exposició 
sobre el Catàleg Arquitectònic del terme, 
que va estar oberta al públic durant totes 
les festes de Nadal. 
-Sorteig del lot de llibres + CD, que 
l'Espona va realitzar el dia de la clausura 
de l'Exposició. El número premiat va ser el 
2954 i l'afortunada la Joana Llauradó de 
cal Cabileta. 
-Cessió de l'Exposició sobre el Catàleg 
Arquitectònic del terme a l'Associació “La 
Cana”de Flix. 
-XII Certamen de Narrativa breu per a 
Joves St. Jordi 2002. Modalitat: Narrativa 
(tema lliure). Data límit de presentació: 1 
de març de 2002. Lloc: Ajuntament d'Ascó. 
Organitza: Ajuntament d'Ascó (si voleu 
més informació, la trobareu a 
riberaonline.com). 
-Proves d'Admissió per a l'any 2002 a la 
JOCRE (Jove Orquestra de Cambra de la 
Ribera d'Ebre). Lloc: Escola municipal de 
música de Flix Organitza: JOCRE (si voleu 
més informació o fer la inscripció adreceu-
vos a JOCRE). 
-Curs d'Agricultura de Muntanya: terra i 
pedra (2n trimestre del 2002: gener, febrer 
i març). Organitza: Fundació El Solà 
(aquesta fundació ha donat a conèixer el 
programa). La Fatarella. 



 
 
 

 
Antiglobalització 

 
De les qüestions que apareixen als mitjans de comunicació, n’anem agafant opinió i, a partir de 

com les sentim o les veiem, aquesta opinió es torna posicionament davant el fet, posicionament que de 
manera inevitable acostuma a presentar-se’ns (de vegades no amb el fonament suficient) a favor o en 
contra. 

El terme antiglobalització, malauradament, ja s’ha fet comú com a postura dissident, provocadora i 
perillosa, i això dificulta que el fenomen de la globalització pugui ser entès en una dimensió més 
extensa, i simplifica a un nivell ridícul el debat de què hauria de ser objecte. 

Hem d’entendre que la globalització no és una filosofia, sinó un fenomen en moviment que es 
presenta com a via indiscutible del funcionament i del progrés de la humanitat. Així, estar-hi a favor o 
en contra només té sentit si ens referim a com ho estan fent els que estan ordenant o reglant aquesta 
dinàmica imparable. 

Del que s’ha de discutir, doncs, és del funcionament d’aquest efecte que ens va engolint, i aquesta 
és la posició que es defensa des de la postura que ja s’ha anomenat, de manera general, 
l’antiglobalització. El que es demana és justament un control sobre aquest procés, que les decisions no 
es prenguin fora del la participació dels ciutadans, ja que si es deixa desenvolupar segons les regles 
neoliberals que els governs permeten —deixeu fer als mercats, deixeu fer al diner—, el que s’intenta 
maximitzar primer que res són els beneficis i el diner. Com que nosaltres som persones, estem més 
interessats, i pensem absolutament, que l’objectiu de maximització hauria de ser el benestar i el bon 
funcionament nostre i de tota la humanitat, que per això treballen o haurien de treballar els 
administradors que s’elegeixen democràticament a quasi tot el món, (almenys al tros de món on està 
permès tindre opinions diferents i parlar-ne). 

Com que això sembla que no és així, la societat civil s’ha organitzat (una necessitat cada vegada 
més freqüent) per fer pensar els governants elegits sobre com s’ha de regular aquest fenomen 
imparable, i aquesta protesta ni governants ni informadors l’haurien de criminalitzar, amagant les 
veritables raons darrere dels fets violents (deixem estar si provocats o propiciats) com els ocorreguts 
durant l’última reunió que van mantenir els caps dels set països més rics i Rússia, el G-8, a Gènova, 
aquest darrer estiu, o el que va passar també a Barcelona. Si les coses van així, si les demandes dels 
ciutadans es reprimeixen i no s’escolten, sembla que els polítics democràticament elegits per 
administrar-nos tenen més orella per satisfer les necessitats dels poders econòmics que els financien 
que per satisfer les demandes de la societat que els tria perquè els representi de cara a organitzar un 
món just. 

Si la moneda cotitza globalment però les persones no; si la producció de béns està controlada per 
les empreses transnacionals que compren i venen i fan el que volen; si el comerç està controlat pels 
països rics, que posen aranzels a les exportacions dels països pobres que estan fora dels tractats 
internacionals; si l’FMI deixa diners als països endeutats perquè aquests puguin tornar-los el que 
deuen; si aquests països rics, com a condició dels préstecs, propicien governants dòcils als països que 
ajuden, governants que acostumen a sortir sàtrapes i expoliadors; si de l’intercanvi d’informació i de 
tecnologia, tan necessari, els països pobres en queden exclosos per falta de voluntat i de mitjans; si 
acabat el comparatiu comunista s’està desmuntant l’estat de benestar que s’havia aconseguit, i la 
gratuïtat i la qualitat de l’educació, la sanitat i l’ajuda social es qüestionen, es privatitzen o 
desapareixen, veiem que l’ètica que domina és la de l’interès i la desigualtat. El que hauria de 
funcionar no és això, que entre veïns, i tots ho som, si el teu poble va bé, és més fàcil que també hi 
vagi el meu. 
 

Francesc Filella Cubells 
 

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. 


