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El 12 d’abril passat, el científic del Consell Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC) Antonio Turiel, doctor en Física i autor del llibre Petrocalipsis, va declarar davant 

de la Comissió de Transició Ecològica del Senat espanyol que patirem “sí o sí una situ-

ació de descens energètic” i, per tant, anem de pet cap a “un decreixement material en 

les nostres vides”. D’aquí a cinc anys, la disponibilitat de petroli pot caure a la meitat 

del que consumim ara. Això pot ser un esdeveniment catastròfic per la dependència 

de l’energia fòssil, barata i contaminant que tenen les societats occidentals. Segons 

Turiel, “l’únic que podem escollir ara és com decreixem. Els terminis són molt breus. 

No hi ha temps”. 

Poca broma: se’ns acaben les energies fòssils d’aquí a uns quants anys. Per no 

parlar de la crisi ambiental  i del canvi climàtic per l’escalfament global. De la sisena 

gran extinció d’espècies vives. De la pujada del nivell del mar. De la situació d’estrès 

que patiran els aqüífers, sobretot per les sequeres en regions com la Mediterrània. Tot 

això, sense cap mena de dubte i sense caure en catastrofismes, provocarà un canvi de 

paradigma brutal del qual no en parlem pràcticament gens.

Les energies renovables seran clau en la propera dècada, i hem de parlar més 

sobre el Green New Deal, sobre la transició ecològica i sobre com compaginem molins 

eòlics i plaques solars amb la defensa del territori, el despoblament del món rural i la 

sobirania alimentària. Cal intentar aportar una mica d’optimisme i plantejar més sovint 

utopies possibles encara que les vegem lluny i difícils. Cal somniar un món més verd, 

més net, menys contaminant i amb més energies renovables si volem arribar-hi un dia 

més aviat que tard. Si ni tan sols somiem… segur que no hi arribarem! La utopia, com 

explicava el mestre Eduardo Galeano, serveix per caminar.

Per tot això a CRÍTIC ja fa temps que ens hem implicat a fons a posar sobre la 

taula els debats ambientals, ecològics, climàtics i, també, energètics. Tenim una secció 

especial sobre CLIMA (https://www.elcritic.cat/temes/clima) i pràcticament cada set-

mana publiquem un article sobre el planeta que ens quedarà. No pensem permetre que 

els únics que creïn relat sobre les energies renovables i el futur verd siguin els anuncis 

https://www.elcritic.cat/entrevistes/antonio-turiel-el-petroli-caura-a-la-meitat-en-cinc-anys-i-la-crisi-de-2008-sera-una-broma-76574
https://www.editorialalfabeto.com/item/es/157-petrocalipsis/
https://www.youtube.com/watch?v=jrQzbdkPQ2s
https://www.elcritic.cat/temes/clima
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publicitaris d’Iberdrola, de Gas Natural i de Repsol. No! És urgent que els de baix i a 

l’esquerra parlem d’aquest tema, de les alternatives i de les coses que podem fer. 

Per això, l’última setmana de l’abril de 2021, just quan feia 35 anys del desastre 

nuclear de Txernòbil, ens vam focalitzar a reflexionar sobre la crisi de l’energia, per 

denunciar els riscos de la dependència del petroli i de les nuclears (amb una mirada 

especialment enfocada cap a Vandellòs) i donar veu a les alternatives energètiques 

que vindran. No volem que sigui una flor de maig i, ara, publiquem aquest dossier 

especial recopilant tots aquests articles i afegint-n’hi altres perquè pensem que poden 

ser del vostre interés. Reportatges, articles, entrevistes i opinions que radiografien el 

problema, aporten dades, plantegen alternatives i ajuden a reflexionar sobre l’embat 

que tenim davant. 

Tot això ho podem fer gràcies, primer, al suport dels subscriptors i de les subs-

criptores que ens ho permeteu —i fins i tot, alguns ens ho demanàveu!— i també al su-

port econòmic de companys de viatge com Enginyeria sense Fronteres, la Diputació 

de Barcelona, els advocats del Col·lectiu Ronda, el sindicat CCOO-Catalunya o l’Asso-

ciació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública. I, en especial, al suport dels com-

panys de la cooperativa Som Energia, que han fet una inversió sense la qual no haurí-

em pogut treballar la investigació sobre l’accident nuclear de Vandellòs que trobareu 

en aquest dossier. 

Són  temps difícils per fer periodisme, sobretot per fer periodisme contra cor-

rent. Necessitem un xut d’energia verda en forma de subscriptors/ores, que són, com 

diem sempre perquè és veritat, la base per poder millorar el periodisme que fem. Si us 

agrada aquest dossier i no sou subscriptors/ores, feu-vos-en. Si ja en sou, regaleu una 

subscripció a qui creieu que li pot interessar. Ajudeu-nos a enxarxar-nos i a fer crèixer 

la comunitat de Crític. 

Gràcies i moltes abraçades en temps de crisi, d’angoixa i de pandèmies!

https://esf-cat.org/
https://www.diba.cat/
https://www.diba.cat/
https://www.cronda.coop/
https://www.ccoo.cat/
https://www.terrassa.cat/associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-energia-publica
https://www.terrassa.cat/associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-energia-publica
https://www.somenergia.coop/ca


 CRISI ENERGÈTICA  

9
 CRISI ENERGÈTICA  

8

Expedient
Vandellòs
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Manel Riu 

29,7 BARS:  
ANATOMIA D’UNA 
NO-CATÀSTROFE
Les instal·lacions del complex nuclear de Vandellòs, vistes des de 
la platja a l’abril del 2021. Foto: Ivan Giménez

Amb el 
suport de:
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L’Institut Francès de Seguretat Nuclear va fer pública l’any 2000 la llista dels 60 inci-

dents nuclears més importants de la història del segle XX. El primer de tots, l’accident 

de Txernòbil, el 26 d’abril de 1986, del qual avui es compleixen 35 anys. Però, entre els 

quatre primers, n’hi figura un de molt més proper però molt menys conegut: l’accident 

del 19 d’octubre de 1989 a la central nuclear de Vandellòs I, a la comarca del Baix 

Camp.

Els fets de Vandellòs, només tres anys després de Txernòbil, són la història d’una 

no-catàstrofe. L’incendi d’una turbina i la inundació posterior van encendre totes les 

alarmes. Però els esforços de tècnics i de bombers van evitar la fusió del nucli. El cas 

va arribar a judici més de 10 anys després, però els directius i responsables de la cen-

tral, explotada pel consorci publicoprivat Hifrensa, van ser absolts. Hifrensa era una 

societat participada per les matrius de les empreses que acabarien formant el gran 

oligopoli elèctric espanyol: Endesa i Iberdrola.

Els advocats de l’acusació i el moviment ecologista creuen que no hi va haver 

un judici just com a conseqüència de les pressions del lobby nuclear. Segons consta 

en la documentació judicial, la companyia no va aplicar els requeriments del Consell 

de Seguretat Nuclear (CSN) sobre mesures i plans de prevenció. Trenta-dos anys des-

prés, CRÍTIC ha accedit al sumari del cas i a informació inèdita sobre l’expedient de 

Vandellòs. Aquest és el primer d’una sèrie de quatre reportatges elaborats al llarg d’un 

mes i mig d’investigació que reconstrueixen tot el que va envoltar la crisi de seguretat 

nuclear que va estar a punt de canviar la història de Catalunya.

29,7 bars i 310 graus
29,7 bars de pressió del gas a l’interior del reactor. Per sobre dels 30,1 bars, haurien 

començat les fugues de radioactivitat a l’exterior. 310 graus de temperatura d’entrada 

a les bombes d’aire. El límit per evitar l’emissió de gasos eren els 315. Aquestes dades, 

provinents dels informes del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), mostren fins a quin 

punt l’incident nuclear de Vandellòs va ser a prop de contaminar tot el seu entorn. 

CRÍTIC reconstrueix amb documents i testimonis clau què 

va fallar la nit de l’accident nuclear que va estar a punt de 

canviar la història de Catalunya
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Tècnics i bombers hi van treballar tota la nit per evitar que el nucli s’escalfés massa 

i es fongués. “No hauria estat tan greu com Txernòbil, però sí pitjor que Fukushima”, 

explica a CRÍTIC l’expert en seguretat nuclear Oriol Parera. “Segurament, l’Hospitalet 

de l’Infant no seria una zona on es pogués viure”, conclou.

L’empresa propietària de Vandellòs I era Hifrensa, un consorci publicoprivat for-

mat per Fecsa i Enher (que acabarien formant Endesa), Hidroelèctrica de Catalunya 

(posteriorment integrada a Iberdrola) i l’empresa pública francesa Électricité de Fran-

ce. La companyia va començar a explotar la central l’any 1972. Hifrensa no hi havia 

aplicat diferents mesures de seguretat que, des de feia més de tres anys, li exigia el 

CSN. Entre aquestes, una millor protecció contra incendis. Al llarg de la nit tampoc no 

es va arribar a activar el Pla d’emergència de la central.

La sentència judicial del cas, a la qual ha tingut accés CRÍTIC, certifica tots 

aquests fets. Però els responsables van ser absolts perquè els jutges van considerar 

que aquestes irregularitats no van ser determinants per a l’accident.

Sense dotació de bombers i sense inspector resident
Però com va començar tot? A les 21.39 h d’aquella nit, una peça es desprèn de la 

turbina número 2 i impacta contra una canonada d’oli. Es declara un incendi a pocs 

metres del reactor. A les 22 h, hi arriben els primers bombers. Venen de l’altra central 

nuclear de Vandellòs, ja que a les instal·lacions incendiades no hi havia una dotació 

de bombers pròpia. Joan Carles Carles, l’inspector del CSN de l’altra central, també va 

ser cridat: “A Vandellòs I no hi havia inspector resident, ningú del Consell que treballés 

sobre el terreny controlant que s’hi complissin les mesures de seguretat. Per això em 

van cridar”, explica Carles 32 anys després d’aquella nit en declaracions a CRÍTIC.

Aquells moments crítics van quedar immortalitzats en les imatges del fotoperio-

dista d’El País Josep Lluís Sellart, que va ser al lloc dels fets aquella nit, i que il·lustren 

també aquest reportatge. Les primeres dotacions de bombers intentaven apaivagar 

les flames. CRÍTIC ha localitzat un dels bombers que van treballar aquella nit en l’ex-

tinció de l’incendi: Xavier Llambrich, de l’Ametlla de Mar: “El foc era complicadíssim 

d’atacar perquè era subterrani. No hi teníem accés, només vèiem el fum”, rememora 

des de les portes de l’antiga central, avui clausurada.

Joan Carles Carles va arribar a les instal·lacions al cap de pocs minuts: “El pano-

rama que em trobo dins la sala de control és bastant impressionant. Van haver de 

posar extractors i repartir llet perquè estàvem respirant fum de cables cremats”, expli-

ca. Els telèfons de comunicació directa amb el CSN funcionaven intermitentment, els 

ordinadors es van saturar per excés d’informació i els operadors no rebien informació 

de diversos indicadors perquè els equips elèctrics estaven fallant.
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Cronologia de l’expedient Vandellòs

Font: Elaboració pròpia a partir de la 
documentació i entrevistes recopilades 
per CRÍTIC.

21.39h
Es declara 
un incendi a 
les turbines.

22.00h

Hi arriben 
els primers 
bombers.

00h
Punt crític 
de tempera-
tura (310 
graus) 
i pressió 
(29,7 bars).

00.20h

S’aconsegueix 
refrigerar el 
reactor amb 
noves bombes. 
Baixa la 
temperatura.

1.30h
Incendi 
controlat. 
Se centren 
esforços en 
la inun-
dació.

04.00h

Incendi 
extingit.

10h
Es para 
de treure 
aigua.

RECUPERACIÓ D’EQUIPS 
DANYATS PER UNA ATURADA 
SEGURA DEL REACTOR

19
 D

’O
CT

UB
RE

21
 D

’O
CT

UB
RE
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“El núcleo se nos va”
Uns quants metres més avall, la preocupació deixaven de ser les flames. El foc havia 

fos les juntes de la canonada que connectava la central amb el mar, i això va fer que 

es comencessin a inundar les instal·lacions: “Van sortir dos senyors vestits amb bata 

blanca, i ens van dir que, si us plau, ens oblidéssim de l’incendi. Deien que ja no tenia 

gens d’importància, que ens dediquéssim a treure aigua perquè, en paraules literals, ‘el 

núcleo se nos va”, explica Llambrich. L’aigua era més perillosa que el foc: els sistemes 

de refrigeració, encarregats de refredar la temperatura del nucli per evitar el desastre, 

s’estaven inundant i podien quedar inservibles.

Què diuen els informes oficials de tot plegat? La sentència judicial recull que 

dues de les quatre màquines bufadores responsables de refrigerar el nucli van quedar 

inoperatives. Diversos testimonis van més enllà: asseguren que en alguns moments 

només en va funcionar un dels quatre. En els moments més crítics, els tècnics van 

haver d’entrar repetidament a la sala de turbines, inundada i sense llum elèctrica, per 

regular manualment els bufadors.

Malgrat tot, la central no va comunicar aquest risc imminent: “En cap moment 

vam poder parlar amb cap tècnic que no fos el director de la central per saber informació 

detallada de com estava la situació”, explicava Isabel Mellado, exdirectora tècnica de 

Seguretat del CSN, en unes jornades de commemoració dels 30 anys de l’accident, “i en 

cap moment ens va parlar de la presència d’aigua que afectés els equips de seguretat”.

Columna de fum durant l’incendi de Vandellòs I. Foto: 
Josep Lluís Sellart
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Joan Carles Carles, que era presencialment a la central, tampoc no en va ser 

informat: “Ningú de la central em va comunicar res sobre la manca de refrigeració 

del nucli en aquell moment”. Julio Pérez, del sindicat de tècnics del CSN, va recollir 

testimonis dels treballadors presents aquella nit per a les mateixes jornades comme-

moratives, i va trobar-hi una explicació: “Mai vam dir la situació tan greu en què ens 

trobàvem per por de perdre la feina”, explicava una de les seves fonts anònimes.

L’empresa no va activar el Pla d’emergència
L’incendi va quedar controlat cap a la una de la matinada, però els treballs per rebaixar 

la inundació van durar tota la nit. Quan començava a sortir el sol, la refrigeració del 

nucli ja estava garantida: “Un cop va arribar el relleu, tots els meus companys van 

llançar-se pel terra dels voltants de la central…; estàvem rebentats. Tots recordàvem 

Txernòbil, i havíem treballat tota la nit amb la idea que no en sortiríem vius“, narra 

Xavier Llambrich, bomber de l’Ametlla. L’esgotament va passar a ser indignació quan 

Llambrich va acabar de treballar: “Arribo a casa i hi veig els meus pares dormint tran-

quil·lament. No en sabien res; ningú s’havia adonat de res. Acabàvem de passar un 

infern; jo estava convençut que havien evacuat el poble!”.

El director de la central, Carlos Fernández Palomero, no va activar el Pla d’emer-

gència interior (PEI) de la instal·lació. És a dir, no es va declarar en cap moment la 

El bomber Xavier Llambrich, que va treballar per extingir l’incendi, rememora els 
fets davant de la central 32 anys després. Foto: Ivan Giménez Lluís Sellart
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situació d’emergència. El Govern Civil (Delegació del Govern actual) sí que va decretar 

el nivell 0 del Pla d’emergència nuclear de Tarragona (PENTA), però amb la informació 

suficient s’hauria passat al nivell 1, segons el relat d’Isabel Mellado. Aquest canvi impli-

ca, entre altres mesures, controls d’accés al territori afectat.

Aquesta manca de comunicació va fer que el Govern espanyol imposés una mul-

ta de 70 milions de pessetes a l’empresa explotadora de la central, perquè va “dificultar 

la gestió correcta del Pla d’emergència nuclear”. Hifrensa hi va recórrer, i, malgrat que 

el Tribunal Suprem va refermar la sanció, finalment el Tribunal Constitucional va acabar 

anul·lant-la.

La central incomplia les exigències de seguretat
Tanmateix, les irregularitats en seguretat s’acumulaven des d’almenys tres anys abans. 

El 19 de juny de 1986, el Consell de Seguretat Nuclear havia exigit per carta a Hifrensa 

que apliqués cinc noves mesures de protecció. Legalment, l’empresa estava obligada a 

seguir aquestes indicacions per poder operar. No eren peticions casuals: acabava d’ha-

ver-hi un accident greu a la central francesa de Saint-Laurent-des-Eaux. Precisament, 

Saint-Laurent era la central mare de Vandellòs, de la qual s’havien calcat el disseny i 

la tecnologia. Les cinc modificacions eren, doncs, lliçons apreses d’un accident molt 

recent en una central molt semblant.

Croquis de la central nuclear de Vandellòs elaborat durant els peritatges del procés 
judicial. Foto: Arxiu Marc Viader
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La documentació del judici penal contra els responsables mostra la insistència 

del Consell sobre la necessitat d’implantar aquestes “accions immediates”: s’hi inclo-

uen cartes al director de la central, al president d’Hifrensa, i fins i tot a les empreses 

accionistes de la companyia. En el moment de l’accident, encara faltaven tres de les 

cinc mesures. Per al tècnic Julio Pérez, l’empresa feia “pràctiques dilatòries” per no 

haver de millorar la seguretat, i el CSN “va permetre” aquesta dilació.

En la sentència, els jutges no van entrar a valorar si existia o no negligència, per-

què van considerar que “si la normativa de seguretat s’hagués complert, l’incident igual-

ment hauria ocorregut”. L’informe oficial del CSN sobre l’accident apuntava en direcció 

contrària: dues d’aquestes mesures sí que haurien estat determinants. Concretament, 

la protecció contra incendis –l’inici de l’incident va ser un incendi– i l’adaptació del can-

viador de parada, que és un mètode de refrigeració del nucli per a casos d’emergència. 

Tanmateix, els directius del CSN van esmenar l’informe del seu propi equip tècnic, i van 

reforçar l’argumentació dels dirigents d’Hifrensa.

Pressions del ‘lobby’ nuclear
El procés judicial per l’accident es va allargar més de 10 anys. Finalment, entre el 19 i el 

25 de gener de 2000 el cas va arribar a l’Audiència Provincial de Tarragona. En aquest 

Extracte de la sentència que acredita les mancances 
de la central. Foto: Arxiu Marc Viader
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àmbit destaca el paper de l’advocat de l’acusació popular, Marc Viader. Viader, avui 

jubilat, creu que les defenses no van jugar net: “Pressionaven perquè ens retiréssim 

constantment i van intentar, fins i tot, que nosaltres acabéssim pagant les costes del 

judici”, explica en una conversa amb CRÍTIC.

Viader, de militància ecologista, es va caracteritzar durant tota la seva trajectò-

ria professional pel fet d’afrontar casos vinculats amb la defensa de treballadors en 

casos d’accidents laborals. Va fer front al judici pel seu compte, sense el suport de 

cap organització política ni social. L’advocat lamenta que ni les entitats ecologistes 

més mobilitzades fossin part de l’acusació. Inicialment, l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, municipi limítrof amb la central, s’havia querellat contra els responsables de la 

central, però es va retirar després d’un ple municipal en què es van denunciar pres-

sions del lobby nuclear. “La soledat processal segur que va afectar el desenllaç”, ex-

plicava Viader. També assenyala la dificultat per obtenir anàlisis tècniques neutrals: 

“És un món molt endogàmic; costava molt trobar especialistes disposats a parlar 

contra l’empresa”.

El paper de Viader en el judici no va estar exempt de polèmica. L’any 1998, va 

ser acusat d’acceptar un suborn de part de Joan Piqué Vidal, advocat defensor dels 

responsables de la central, perquè retirés del seu escrit d’acusació dos alts directius 

d’Hifrensa. L’episodi el relata el secretari de Piqué Vidal, Antoni Piñol, en un llibre publi-

L’advocat Marc Viader (al centre) amb el llavors dirigent d’ERC al Camp de 
Tarragona, Ernest Benach. Foto: Arxiu Marc Viader
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Protesta contra Vandellòs a l’Ametlla. 
Foto: Arxiu Ecologistes en Acció

cat l’any 1998 i del qual es va fer ressò la revista El Triangle. En aquell moment, Viader 

va negar els fets i va afirmar que els documents que feia públics Piñol havien estat 

falsificats. Piqué Vidal, que va ser advocat de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana i un 

dels lletrats més poderosos i influents dels anys vuitanta i noranta, va ser condemnat 

pel cas Estivill, una trama d’extorsió a empresaris.

Sigui com vulgui, la sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona va ser ex-

culpatòria. Entre l’absolució penal dels responsables de la central i l’anul·lació de la 

multa per no activar el Pla d’emergència, l’accident es va saldar sense conseqüències 

judicials. Tanmateix, mai no es van donar les condicions per tornar a obrir la central. 

La pressió ecologista es feia notar: sis setmanes després de l’accident, unes 35.000 

persones van concentrar-se a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per exigir-ne el 

tancament. Paral·lelament, el CSN va endurir les seves peticions per permetre’n la re-

obertura, i l’empresa va determinar que el cost econòmic de complir-les era massa alt.

Des de llavors, l’Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa), que és pú-

blica, s’encarrega de gestionar tant les instal·lacions com els residus nuclears de Van-

dellòs I. El desmantellament va per fases i és un procés de dècades. Fins al 2028, el 

nucli no s’haurà refredat prou per poder completar-lo. L’accident de Vandellòs deixa un 

balanç paradoxal: zero morts i zero ferits, però també zero responsables i una factura 

que encara s’està pagant.
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ELS RESIDUS  
NUCLEARS DE  
VANDELLÒS I HAN 
COSTAT FINS ARA 
827 MILIONS

Exterior de les instal·lacions 
de Vandellòs I, avui en desús.  
Foto: Ivan Giménez
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Després de l’accident de Vandellòs a l’octubre del 1989, l’Estat espanyol es va haver de 

fer càrrec dels residus nuclears de la central clausurada. Davant la impossibilitat d’em-

magatzemar aquest material en el seu propi territori, l’Empresa Nacional de Residus 

Radioactius (Enresa), l’ens públic que s’encarrega de gestionar els residus nuclears, va 

haver d’externalitzar l’emmagatzematge a França. Havia de ser un procés temporal, 

però ara com ara Enresa encara segueix pagant 76.000 € diaris a una empresa fran-

cesa per la custòdia del material.

CRÍTIC ha accedit per primera vegada en exclusiva al cost total de l’emmagatze-

matge dels residus de Vandellòs I mitjançant una petició de dret d’accés a la informa-

ció pública davant l’empresa Enresa. Segons la informació facilitada per aquesta so-

cietat, des del 1989 Enresa ha desemborsat un total de 827,2 milions d’euros, que han 

anat a parar a diferents companyies públiques franceses per tractar aquest material.

Una multa de 76.828 euros diaris
Segons els acords històrics entre Enresa i les empreses franceses responsables de 

l’emmagatzematge, els residus de Vandellòs havien de tornar a l’Estat espanyol abans 

del 2017 per ser custodiats en un magatzem temporal en territori estatal. Això, però, 

no ha passat, perquè els successius governs espanyols des dels anys noranta no han 

construït aquesta infraestructura. Així doncs, els residus ja fa més de 30 anys que són 

a França.

A conseqüència d’aquest incompliment de terminis, des del 2017 l’Estat espa-

nyol paga a través d’Enresa una multa diària a l’empresa francesa que custodia els 

residus. Segons les dades inèdites a les quals ha accedit CRÍTIC, la quantitat del 2020 

va ser 76.828 € euros diaris. La xifra a abonar s’actualitza anualment a partir d’un índex 

de referència.

Els diners d’aquesta sanció, però, haurien de ser retornats a l’Estat espanyol 

quan l’últim contenidor hagi tornat al seu territori. Així ho preveu l’acord entre Enresa i 

Orano Cycle, l’empresa pública francesa que custodia actualment el material radioac-

L’empresa pública Enresa paga encara en l’actualitat 76.000 

euros diaris a França per emmagatzemar el material radioactiu 

de l’antiga central desmantellada arran de l’accident del 1989
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tiu. Les sancions retornables sumen 96 milions d’euros dels 827 que l’Estat espanyol 

ha desemborsat fins ara.

Una despesa constant durant 30 anys
Els pagaments històrics per la gestió dels residus, però, no seran retornats, i, segons 

les dades a les quals ha accedit CRÍTIC, sumen un total de 730 milions d’euros. Les 

quantitats que Enresa ha desemborsat anualment a les empreses estatals franceses 

que han custodiat els residus són molt irregulars. Els 138 milions d’euros de l’any 

2012 contrasten amb els menys de 6 milions anuals que es van invertir entre el 2006 

i el 2011. Aquestes grans diferències s’expliquen pels anys de renovació de contracte, 

en què es pagaven més diners de cop o s’ajornaven pagaments, i pels canvis en el 

tractament necessari dels residus.

En l’etapa inicial, els costos es concentren en el reprocessament i la densifica-

ció del material radioactiu. Es tracta d’uns treballs per reaprofitar-ne algunes parts, 

reduir-ne la mida i transformar-lo perquè sigui menys perillós. Aquesta partida és la 

més costosa i suma 678,9 milions d’euros, però es va completar l’any 2015. Les altres 

despeses són pels contenidors, pel transport, per l’emmagatzematge i per la renova-

ció de certificats.

Podria tornar aquest material a Espanya? A hores d’ara, Enresa no pot guardar-lo 

enlloc, ja que el projecte de construir un magatzem temporal centralitzat (MTC) al 

municipi de Villar de Cañas (Cuenca) està paralitzat. A llarg termini, la idea és cons-

truir un magatzem geològic profund (MGP), que, segons els darrers plans del Govern 

espanyol, podria estar operatiu l’any 2073. Els residus nuclears, que són en realitat 

el combustible gastat de les centrals, poden arribar a ser radioactius durant 100.000 

anys, però la seva perillositat és decreixent.

La taxa nuclear i el finançament d’Enresa
Els diners d’Enresa provenen majoritàriament de l’anomenada taxa nuclear: aporta-

cions de les centrals en actiu a l’empresa pública. Aquesta taxa es calcula en funció 

del que costarà previsiblement el seu desmantellament i la gestió dels residus que 

les mateixes centrals generen. Tanmateix, alguns col·lectius ecologistes temen que 

les quantitats pressupostades siguin insuficients i ho acabi assumint l’Estat: “La ma-

joria del cost no s’està pagant ara, sinó que es pagaran d’aquí a algunes dècades. No 

sabem qui s’encarregarà dels sobrecostos; les empreses elèctriques de les centrals 

segurament ni existiran”, explica Cristina Rois, del Moviment Ibèric Antinuclear.

L’any 2019, el Tribunal de Comptes va detectar un dèficit de 2.350 milions d’eu-

ros en els càlculs d’Enresa, i va advertir que caldrien més ingressos per cobrir l’apaga-
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Cost dels residus de Vandellòs I 
(1989-2021)

Font: ENRESA.
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da nuclear. Per cobrir aquesta diferència, la taxa nuclear es va encarir un 19%. Recent-

ment, el Ministeri per a la Transició Ecològica també ha recalculat el cost total dels 

residus nuclears i del desmantellament de les centrals. Es tracta de l’esborrany del nou 

Pla general de residus radioactius (PGRR), i preveu que la factura sencera hagi sumat 

23.045 milions d’euros fins a final de segle. Aquesta previsió és un 76% més elevada 

que l’anterior, calculada l’any 2006. Segons el document, serà al voltant del 2040 quan 

caldrà fer la despesa més alta.

El desmantellament, un cost afegit
Després de l’accident de Vandellòs I del 1989, les instal·lacions van quedar inoperati-

ves de manera permanent 13 anys abans del previst. La gestió de la planta va passar 

de l’empresa explotadora, Hifrensa, a l’empresa estatal encarregada del desmantella-

ment de centrals i de la gestió de residus nuclears, Enresa. Aquest procés de traspàs i 

de desmantellament ha tingut el seu cost més enllà dels residus.

Segons un pèrit judicial del cas Vandellòs, Hifrensa va xifrar en el seu moment en 

26.790 milions de pessetes (uns 161 milions d’euros) el cost del manteniment fins al 

traspàs a Enresa. De fet, el pèrit argumenta que les elèctriques propietàries d’Hifrensa 

van comptabilitzar aquesta despesa de manera que els consumidors van acabar pa-

gant-la indirectament a la factura de la llum.

D’altra banda, hi ha els costos que Enresa ha sufragat durant el desmantella-

ment. En un informe corporatiu de l’any 2003, quan ja havia conclòs la fase 2 del pro-

cés, Enresa situava la inversió final de l’obra en 94,6 milions d’euros. Amb tot, el cost 

total fins avui de desmantellar Vandellòs I seria d’almenys 255 milions d’euros. Actu-

alment, la central està en fase de latència: es deixa refredar el nucli del reactor durant 

25 anys per evitar qualsevol perill radioactiu. A partir del 2028, es podrà passar a la 

tercera fase i desmuntar definitivament el que queda de la central.
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LES ‘PORTES  
GIRATÒRIES’  
I ELS ASCENSOS  
DELS RESPONSABLES  
DE VANDELLÒS I

Els directius del CSN de 1986 en una audiència amb 
el Rei Joan Carles. Foto: Arxiu CSN

Amb el 
suport de:
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El judici pel cas Vandellòs, fet al gener del 2000, va acabar en l’absolució dels directius 

d’Hifrensa, l’empresa que gestionava la central, i dels membres del Consell de Segure-

tat Nuclear (CSN), l’organisme públic que havia de supervisar-ne les condicions de se-

guretat. Els jutges van acreditar que, tot i que els responsables de la central no havien 

implementat les directrius del Consell, l’accident s’hauria produït igualment. Una de les 

claus de l’absolució va ser que els directius del CSN van avalar les tesis de l’empresa 

propietària de Vandellòs I. Finalment, els tres directius d’Hifrensa i els dos membres 

del CSN que van arribar a ser jutjats en la causa van ser absolts.

Què se n’ha fet, però, dels càrrecs polítics i empresarials que van estar implicats 

en la gestió dels fets de Vandellòs? 32 anys després dels fets, CRÍTIC ha resseguit 

al Registre Mercantil les trajectòries dels directius del CSN de l’època, així com dels 

responsables de la central. No van ser penalitzats: al contrari. Alguns dels alts càrrecs 

de l’organisme públic que van prendre decisions durant aquell període van acabar fent 

carrera en el sector energètic privat i en el lobby nuclear. I els directius d’Hifrensa res-

ponsables de Vandellòs I van ser ascendits i promocionats malgrat l’accident que va 

portar al límit la central.

Les ‘portes giratòries’ del Consell de Seguretat Nuclear
El Consell de Seguretat Nuclear és l’organisme públic responsable de supervisar les 

centrals nuclears. El president de l’ens quan va produir-se l’accident era Donato Fuejo 

Lago, metge i diputat al Congrés pel PSOE. Fuejo, que havia militat durant la dictadura 

al PSP de Tierno Galván i havia arribat a estar empresonat, va ser diputat entre el 1977 

i el 1984. Va ser designat pels socialistes per formar part del CSN, primer com a vocal 

i després com a president, càrrec que va exercir entre el 1987 i el 1994. No va ser 

imputat al judici, però sí que hi va declarar com a testimoni. En aquell moment, es va 

retractar d’unes dures declaracions fetes l’any 1990 en què criticava les condicions de 

seguretat de la central de Tarragona. La seva trajectòria posterior ha estat allunyada 

de la política activa i del món de l’empresa.

El vicepresident de l’organisme públic que havia de 

fiscalitzar la seguretat de la central va acabar fitxant per 

Iberdrola i va ser president de la patronal nuclear privada
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Molt diferent és l’historial mercantil del vicepresident del CSN durant l’accident 

de Vandellòs, Eduardo González Gómez. González, que, igual que Fuejo, no va arribar 

a estar imputat durant el judici, va ocupar un alt càrrec al CSN fins al setembre del 

1995 i, en deixar l’organisme, va iniciar una trajectòria en el sector privat estretament 

vinculada al lobby nuclear i energètic. De fet, va fitxar per Iberdrola SA com a apoderat 

al novembre del 1996, només un any i dos mesos després de deixar el seu càrrec públic 

al CSN. Iberdrola era una de les empreses matrius d’Hifrensa, responsable de la central 

Vandellòs I. González va acabar així a sou de l’empresa que havia de fiscalitzar durant 

la crisi nuclear i que el CSN va acabar exculpant quan ell era el número 2 de l’organisme.

Les vinculacions societàries de l’exalt càrrec del CSN amb el lobby nuclear, però, 

van molt més enllà. Entre el 2002 i el 2008, González va ser president del Fòrum Nucle-

ar Espanyol, la patronal privada del sector. I, segons les dades que ha pogut analitzar 

CRÍTIC, també consta al Registre Mercantil com a conseller i administrador de l’As-

sociació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV), el consorci que gestiona les tres centrals 

catalanes, i com a apoderat de la central nuclear d’Almaraz, a Càceres. D’aquesta ma-

nera, González Gómez va acabar sent directiu de les mateixes centrals nuclears que 

havia de fiscalitzar quan era vicepresident del CSN.

González Gómez va acabar sent 
directiu de les centrals que 
havia hagut de fiscalitzar des 
del sector públic

D’altra banda, González Gómez, actualment jubilat, també ha ocupat llocs de di-

recció en altres grans empreses de l’oligopoli energètic i del sector de la construcció. 

Va ser director general d’Energia i Sostenibilitat d’FCC, empresa de la qual costa com 

a apoderat entre el 2010 i el 2014. També consta com a apoderat d’Unión Fenosa 

(2000-2007). I, des de la primera dècada dels 2000, també va ser president de moltes 

empreses del sector eòlic com Olivento SL o FM Green Power Investments. En total, 

són 114 càrrecs en 44 empreses diferents.

Entre la resta dels consellers del CSN en actiu durant l’accident de Vandellòs, 

també destaca el cas de Fabio Sarmiento Almeida, que amb posterioritat al seu pas 

per l’organisme públic va ocupar càrrecs directius a l’oligopoli elèctric. Sarmiento va ser 

conseller del CSN fins al 1994. Després, segons la informació recopilada per CRÍTIC 

a partir de dades del Registre Mercantil, va ser apoderat de Red Eléctrica de España 

(REE) entre el 1995 i el 2002, i també de la seva filial Red Eléctrica Internacional des 
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del 2004 fins avui. Red Eléctrica és l’operador únic de la xarxa de transport elèctric i 

forma part de l’Ibex 35. Des del desembre del 2014, segons consta al seu perfil públic 

de LinkedIn, està jubilat. Cal dir que, amb anterioritat al seu pas pel CSN, Sarmiento ja 

havia estat director general de Transport de REE entre el 1983 i el 1985.

L’accident de Vandellòs tampoc no va suposar una barrera per a la carrera pro-

fessional dels altres tres membres del ple del CSN, que van mantenir un perfil més 

tècnic. De fet, dos d’ells van ascendir a institucions internacionals. Rafael Caro Manso 

va ser nomenat president de la Societat Nuclear Europea (una institució de recerca i 

promoció de l’energia atòmica), i Luis Enrique Echávarri Lozano va esdevenir director 

general de l’Agència d’Energia Nuclear de l’Organització de Cooperació i Desenvolupa-

ment Econòmic (OCDE). El cas d’Echávarri és rellevant perquè va ser l’únic membre 

directiu del CSN que va arribar a ser jutjat. Ángel Jorge Souto Alonso, que ocupava el 

rol de secretari general al ple del CSN, va continuar ocupant alts càrrecs de l’Estat com 

la secretaria general tècnica del Ministeri d’Igualtat.

Hifrensa i Jaime Carrasco: un centenar de càrrecs a l’oli-
gopoli energètic privatitzat
Hispanofrancesa d’Energia Nuclear era el consorci publicoprivat propietari de la cen-

tral de Vandellòs I. Els seus accionistes principals eren Fecsa i Enher (que avui són 

part d’Endesa), Hidroeléctrica de Cataluña (avui Iberdrola) i Électricité de France (EDF), 

Eduardo González, vicepresident del CSN durant 
l’accident de Vandellòs I. Foto: Arxiu/Ivan Giménez
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propietat majoritàriament de l’Estat francès. L’any 1989, Jaime Carrasco Belmonte era 

el president del Consell d’Administració del consorci.

Però les suposades negligències en matèria de seguretat que es van detectar 

durant el judici no van afectar la seva carrera posterior. Des de l’accident, Carrasco ha 

acumulat almenys 98 càrrecs en 25 societats, quasi totes vinculades al sector ener-

gètic. Quatre anys més tard de l’accident, l’any 1993, continuava constant com a presi-

dent de l’Associació Nuclear Ascó i Vandellòs II (ANAV), la filial d’Endesa i d’Iberdrola 

que gestionava les altres dues centrals nuclears catalanes.

Segons dades del Registre Mercantil, Carrasco va participar en aquestes empre-

ses sobretot en la dècada dels anys noranta, en ple procés de privatització del sector. 

Avui dia encara és conseller de Red Eléctrica de España i de la Productora Elèctrica 

Urgellenca (PEUSA), a més de constar com a apoderat d’Asea Brown Boveri, una mul-

tinacional de sistemes elèctrics.

Però l’historial de càrrecs és molt més complet. En els anys posteriors a l’acci-

dent, l’expresident d’Hifrensa ho va ser també d’almenys tres empreses més del sector 

energètic: Tèrmiques del Besòs, Redes de Energía i Hidroeléctrica El Pasteral. Car-

rasco va arribar a ser també director general d’Hidroeléctrica de Catalunya (HECSA) 

entre el 1992 i el 1994, així com conseller de l’Empresa Hidroeléctrica del Ribagorzana 

(ENHER), dues empreses clau de l’oligopoli elèctric que també tenien participacions 

a Hifrensa. Al llarg de la dècada dels noranta, aquesta xarxa d’empreses va anar aug-

mentant el seu capital privat fins a acabar totalment privatitzades.

Pel que fa als càrrecs executius d’Hifrensa i de la central, l’accident no va provo-

car relleus. Fernando Roset, el director de l’empresa que va rebre totes les cartes amb 

els advertiments de seguretat del CSN, va ser absolt al judici i en continuava constant 

com a director l’any 1993. Carlos Fernández Palomero, director de la central que tam-

bé estava al corrent de les demandes del Consell, apareix al Registre Mercantil com a 

apoderat d’Hifrensa el 1996, set anys més tard del succés. Va morir l’any 2017. D’al-

tra banda, Mariano Mataix, que havia dirigit prèviament tant l’empresa com la central, 

també és apoderat l’any 1996 i va ser reconegut com un gran divulgador matemàtic.
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QUATRE  
PREGUNTES  
PER AL FUTUR DE 
L’ENERGIA NUCLEAR
Torres refrigeradores de la central nuclear de Trillo (Guadalajara) 
Foto:  RODRIGO GÓMEZ SANZ – CC
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Dècades després de la seva implementació a gran escala, l’energia atòmica continua 

aixecant controvèrsia arreu del món. El darrer punt d’inflexió va ser el 2011, quan l’ac-

cident de Fukushima, al Japó, va sacsejar la política energètica de les diferents potèn-

cies. Merkel va decidir posar fi a les nuclears a Alemanya, i és previst que totes hagin 

tancat definitivament l’any que ve. A l’altre cantó del debat hi ha França, que obté un 

70% de la seva electricitat d’aquesta font i té previst mantenir una cinquantena de 

centrals obertes. A l’Estat Espanyol, el Govern de Pedro Sánchez aposta sobre el paper 

per tancar progressivament les instal·lacions en actiu i no obrir-ne de noves, però dar-

rerament també ha autoritzat allargar 10 anys més del previst la vida útil de Vandellòs 

2, almenys fins al 2030. CRÍTIC parla amb experts en aquest tipus d’energia per valo-

rar-ne el present i el futur a Catalunya.

És una energia segura?
Eloi Nolla, coordinador d’Energia d’Ecologistes en Acció de Catalunya i president del 

Comitè Antinuclear de l’Ametlla de Mar (1989-1991): “És veritat que s’han anat millo-

rant els protocols de seguretat. Cada cop que hi ha un accident, s’aprèn alguna cosa. 

Però el problema de fons és que la seguretat total mai hi serà i la petita possibilitat d’un 

accident greu és inassumible. Les repercussions són immenses i poden destrossar un 

país. Un accident com el de Fukushima, a banda de l’impacte ambiental, hauria arruï-

nat econòmicament Catalunya”.

Pot tornar a passar un accident com el de Vandellòs? Ens 

fa falta l’energia nuclear? És realment verda? Ens surt a 

compte? CRÍTIC repassa amb experts els punts calents 

d’un debat obert

Eloi Nolla: “Les repercussions 
d’un accident greu poden 
destrossar un país”

Jordi Freixa, membre del Grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades 

(UPC): “Sí, l’energia nuclear és segura. En aquests tipus de tecnologia, com en la in-

dústria química, s’estudia la seguretat des de la base que mai pot existir al 100%. Es 
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tracta de quantificar fins a quin punt és possible que alguna cosa vagi malament i 

minimitzar aquest risc. I així s’ha anat avançant molt els darrers 40 anys. S’han pres 

mesures, per exemple, per evitar que hi hagi un accident d’envergadura si hi ha algun 

desastre natural que deixi sense electricitat una central durant tres o quatre dies. Tot 

i que la probabilitat d’aquest accident és d’un cada 10.000 anys d’operació, igualment 

s’ha previst. Hi ha un bon control”.

Cristina Rois, membre del Moviment Ibèric Antinuclear: “Alemanya va veure que 

la possibilitat d’accident existia i que, si passava, les conseqüències no es podien as-

sumir. A Europa, s’han hagut d’incorporar noves mesures de seguretat després de l’ac-

cident de Fukushima. El resultat és que es dupliquen els costos i s’allarguen els temps 

de construcció de les centrals, que ja eren d’una dècada de mitjana”.

Oriol Parera, enginyer industrial i consultor en seguretat nuclear: “Actualment, els 

estàndards de seguretat nuclears estan molt per sobre de qualsevol altra indústria, 

inclosa l’aeronàutica. Ara les centrals estan dissenyades per abaixar automàticament 

la potència quan s’hi detecta qualsevol inestabilitat. Els edificis de contenció estan 

dissenyats per aguantar impactes directes de projectils. Fins i tot atacant la central 

en un context terrorista o de guerra, hi ha mecanismes per fer que les radiacions que 

poguessin sortir a l’exterior fossin de molt baix nivell. El nivell d’escrutini de la segure-

tat és tan gran que fins i tot estan penades emissions de radioactivitat amb impactes 

molt menors que els de fer-te una radiografia. Quan parlem de seguretat nuclear, les 

paraules ho aguanten tot, però hi ha un moment en què cal fixar-se en les dades per 

agafar una idea de la magnitud de cada perill. Crec que hi ha un estigma en l’energia 

nuclear que no és racional”.

Oriol Parera: “Els estàndards 
de seguretat nuclears estan 
molt per sobre de qualsevol 
altra indústria”

És una energia neta?
Cristina Rois: “L’activitat nuclear genera residus que són perjudicials per a la biosfera 

durant 100.000 anys. Són perillosos durant molt més temps del que viurà la generació 

que els ha utilitzat per generar energia. A més, hi ha l’ocupació del territori. És cert que 

les plaques solars també ocupen territori, però es pot fer marxa enrere en pocs anys i 

donar nous usos al terreny afectat. En el cas de les nuclears, no és així. Fa més de 30 

anys de l’accident de Vandellòs 1 i encara no se n’ha acabat de desmantellar el nucli”.
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Jordi Freixa: “Hem de tenir en compte que els residus nuclears d’avui poden ser el 

combustible de demà. Estem gastant només un 5% del combustible potencial. A Rús-

sia, el país més avançat en aquest camp, ja hi ha reactors que poden aprofitar aquest 

combustible restant i reutilitzar-lo. No sabem si aquesta tecnologia s’implementarà o 

no perquè depèn de les necessitats energètiques mundials, però tècnicament és via-

ble. De totes maneres, la radioactivitat dels residus va afluixant amb el pas del temps. 

Un cop han passat els primers cinc anys, el risc de contaminació és bastant més baix”.

Oriol Parera: “Els residus nuclears són un llegat que deixem i per mi és la principal 

part negativa de l’energia nuclear. És cert que deixem un problema per a les generacions 

futures. Però no deixem un problema com el CO2, sinó un problema encapsulat i vigilat. 

Si ho compares amb les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, en què el residu el 

llencem a l’aire cada dia i és un problema de salut, la diferència és clara. Els residus 

nuclears són un problema tecnològic per al futur, però no té res a veure amb la gravetat 

que suposa l’escalfament global”.

Cristina Rois: “Els residus 
són perillosos durant molt més 
temps del que viurà la genera-
ció que els ha generat”

Un inspector de la Nuclear Regulatory Commision dels Estats Units, visitant 
les instal·lacions interiors d’una planta nuclear . Foto: NRC – CC
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És una energia rendible?
Jordi Freixa: “Hi ha molta gent dins el món nuclear que és partidària d’allargar la vida 

de les centrals, i això per a les empreses és genial, ja que econòmicament és el millor. 

Però amb la tecnologia d’avui en dia les centrals poden ser més modernes i segures. 

Potser no és una opinió molt popular dins del sector, però arribarà un moment en què 

haurem de preguntar-nos si és millor tancar-les i fer-ne de noves. La viabilitat econò-

mica també podria venir amb els reactors que s’estan construint avui en dia, ja que, a 

banda de ser més segurs, són més eficients”.

Jordi Freixa: “Amb la tecnolo-
gia d’avui en dia les centrals 
poden ser més modernes i segu-
res”

Oriol Parera: “L’energia nuclear necessita una inversió inicial molt gran i d’un su-

port estatal. Hi ha estudis que diuen que a llarg termini és més barata que el gas o el 

petroli, i d’altres diuen que no. Però en el fons, si ha de ser més cara, hauríem d’estar 

disposats a pagar-ho perquè és neta”.

Cristina Rois: “Iberdrola ha declarat pèrdues en energia nuclear els últims anys. 

I la patronal ha reconegut públicament que el negoci no és rendible. Ells en culpen els 

impostos, ignorant que una gran part d’aquests aniran per pagar la gestió dels residus 

que la mateixa central genera. A més, hi ha el dubte de qui pagarà la gestió d’aquests 

residus si hi ha sobrecostos. Actualment hi ha un fons destinat a això, però nosaltres 

creiem que no serà suficient, i no ho sabrem del cert fins d’aquí a unes quantes dèca-

des. Qui pagarà el compte, si les empreses que avui exploten les nuclears segurament 

ni existiran?”.

És una energia necessària?
Oriol Parera: “El problema és que els estats que redueixen nuclear acaben posant més 

gas. Els números no surten per prescindir de la nuclear, del gas i del petroli alhora. 

Aquest és el gran debat que no s’afronta tècnicament perquè no s’hi posen números. A 

tots ens agradaria poder utilitzar només les renovables, però hem de ser sincers amb 

la situació que tenim: hi ha dies sense vent ni sol en què no tindrem prou electricitat. 

El problema principal que hem de resoldre ara mateix és la dependència dels combus-

tibles fòssils. El dia que ja no gastem ni gas ni petroli, tindrem un nou repte que serà 

posar fi a la nuclear. Però fer-ho al revés no té sentit”.



 CRISI ENERGÈTICA  

35
 CRISI ENERGÈTICA  

34

Eloi Nolla: “Aquest 2020, la producció elèctrica de les renovables és gairebé el 

doble de la de l’energia nuclear a Espanya. I podem aconseguir augmentar-la fins a un 

100% renovable. És cert que tenim un problema amb la substitució dels combustibles 

fòssils, però el tenim en els tipus d’energia que no són electricitat. La nuclear només 

fa electricitat, no aporta cap solució diferent de les renovables pel que fa al transport 

o a la indústria”.

Jordi Freixa: “L’escalfament global és un problema molt immediat. Si fos un pro-

blema a 50 anys vista, potser podríem suplir l’energia nuclear, però amb els terminis 

que tenim jo crec que la combinació entre nuclear i renovables és la millor solució per 

tenir un mix elèctric 100% lliure d’emissions de CO2. És totalment inviable arribar a 

un sistema elèctric 100% renovable en els terminis que han plantejat la Generalitat i 

l’Estat, i ells ho saben, però és el que la gent vol sentir. Hi ha un problema de viabilitat 

econòmica. Per exemple, la solar fotovoltaica només produeix quan fa sol. Si d’aquí a 

alguns anys un 60% del mix elèctric és d’aquest tipus, quan faci molt de sol l’energia 

serà tan barata que no serà rendible per a les elèctriques tenir plaques fotovoltaiques. 

És per això que és molt complicat arribar a un sistema elèctric fet 100% amb energies 

renovables”.

Un comboi ferroviari amb residus nuclears 
al Regne Unit. Foto: JEZ – CC
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Manel Riu

SERGI SALADIÉ
“BARCELONA TÉ VENT PER  
POSAR-HI PARCS EÒLICS  
I HA D’ASSUMIR LES  
RESPONSABILITATS PRÒPIES”

Foto: ALBA MARINÉ
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Vas néixer a Vandellòs i has acabat centrant la teva vida acadèmica, professional 

i política en temes d’energia. És fàcil intuir que aquests dos elements no són una 

coincidència.

Quan era petit, al poble no hi havia cap moviment potent que fos crític amb la 

nuclear. Quan comences a veure com funciona una central, t’adones que potser no és 

el millor, tant pel risc que representa com per tot el que comporta. El fet de tenir una 

nuclear elimina molts altres usos del territori, marca molt. Amb la primera onada de 

renovables, a finals dels noranta, m’adono que plou sobre mullat: als territoris que ja te-

níem les nuclears i centrals tèrmiques és on van aparèixen el 60% dels projectes eòlics. 

Es posaven més i més infraestructures elèctriques sense cap mena d’acord territorial 

perquè servís, per exemple, per tancar la nuclear.

Els moviments ecologistes han estat empenyent durant dècades per aturar l’emer-

gència climàtica i fer la transició a les energies renovables. Ara, les mateixes veus 

semblen estar en contra de molts projectes d’energia renovable. Com s’entén això?

Ningú discuteix que ens fan falta les renovables; és l’única via que ens queda 

per fer la transició ecològica. Nosaltres fa molts anys que ho diem i ara tothom ho 

ha assumit, fins i tot l’oligopoli energètic. Però cada vegada hi ha més gent que entén 

que no totes les maneres d’anar cap a les renovables són igual de bones. Fins ara, els 

governs català i espanyol han optat per un model liberalitzador on les grans empreses i 

els fons d’inversió són qui faciliten aquesta transició. Com que l’objectiu és arribar a un 

percentatge concret de megawatts renovables, creuen que el sistema més fàcil és que 

ho facin les empreses perquè seran capaces de generar-ne molts en molt poc temps. 

Però es pot fer d’una altra manera: amb un model més repartit, amb participació ciuta-

dana, acostant el lloc de producció al lloc de consum, aprofitant espais ja alterats per 

l’activitat humana… El debat no és si s’ha de fer la transició, sinó com. Si es fa tal com 

Sergi Saladié va néixer i ha crescut a Vandellòs. Professor associat al De-

partament de Geografia de la URV, forma part del Grup de Recerca d’Anà-

lisi Territorial i Estudis Turístics. En els darrers anys, el seu objecte d’estudi ha 

estat el paisatge. Exdiputat de la CUP al Parlament, després va ser també regidor 

cupaire al seu poble. Ara forma part dels grups sectorials d’Energia i Transició 

Ecològica d’aquesta organització, participa en diversos projectes d’investigació i 

assessora administracions i entitats sobre la implantació d’energies renovables. 

Parlem amb ell sobre la crisi climàtica i els impactes dels grans projectes de 

renovables en el marc de la Setmana de l’Energia de CRÍTIC.
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s’ha plantejat, seguirem dins un sistema energètic dominat pels de sempre. D’aquesta 

manera, es provoquen uns impactes negatius molt forts per als territoris que acullen 

els macroprojectes renovables.

Entenent que l’actual no és el millor model possible i tots els impactes negatius, no 

hi ha el risc que posar barreres a la implantació ens faci anar tard en la transició 

energètica i agreujar l’emergència climàtica?

Un altre model de renovables no té per què ser més lent. L’oportunitat de fer la 

transició energètica hi és tant si la fan els oligopolis com si la fa la gent. L’any 2013 

vaig participar en un estudi encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat 

per establir uns criteris d’implantació correcta de l’energia eòlica. Vam comparar sis 

casos europeus, i justament el que vam veure és que els països més avançats en 

nivell de renovables eren els que havien apostat per un model més descentralitzat: 

Dinamarca i Alemanya. Tot i tenir molta menys radiació solar, Alemanya tenia més 

fotovoltaica instal·lada el 2010 que les previsions de l’Estat Espanyol per al 2020. I el 

84% d’aquests megawatts instal·lats eren de base ciutadana i en espais ja alterats per 

l’activitat humana. És a dir, eren sobre teulades o altres sistemes urbans com aparca-

ments, naus industrials o equipaments, i, a més, eren propietat de qui viu sota la teula-

da o de comunitats energètiques locals. El ritme d’instal·lació era brutal, de 1.000 MW 

a 3.000 MW anuals d’aquesta forma. I l’artífex de tot això era Hermann Scheer, que no 

era un revolucionari, sinó un socialdemòcrata. Ara amb Merkel ha canviat una mica. 

Posar renovables sense sacrificar espais naturals o agraris no és més lent; no té cap 

complexitat. Es tracta només de canviar les regles del joc per afavorir aquest model. 

Això es fa amb el DOGC i amb el BOE. A Dinamarca, la llei estableix que els projectes 

elèctrics mercantils en un territori han de ser participats com a mínim en un 20% per 

la població local.

“Amb plaques a les teulades 
podríem generar el 50% de 
l’electricitat que necessita 
Catalunya”

Però, si s’establissin límits estrictes d’on es pot posar un parc eòlic o solar i on no, 

eliminant tots aquells que puguin afectar el paisatge, els terrenys agrícoles o la bio-

diversitat, tindríem prou llocs on posar-los?

Hem de partir de la base que a la Llei del canvi climàtic Catalunya va establir que 

volia abastir-se d’energies renovables en un 50% l’any 2030. Ara només en tenim un 
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Foto: ALBA MARINÉ
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15-20%: hem de créixer molt en poc temps. L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) té un 

estudi de dades que diu que, implantant energia sobre les teulades útils de Catalunya, 

podríem arribar a cobrir el 50% de l’energia elèctrica. Només amb fotovoltaica! Amb 

aquestes dades, és evident que hem de començar per aquí.

El problema, doncs, és que fer-ho a les teulades no és tan rendible econòmicament?

No és tan rendible per a segons qui. Les mateixes promotores admeten que elles 

van a fer projectes en sòl rural i, com més lluny de les ciutats, millor perquè el terreny surt 

més barat. En sistemes urbans, tenen menys marge de benefici. Hem de tenir en compte 

que la majoria de les empreses del sector fotovoltaic són de fons d’inversió. Només es 

mouen per allò que dona més diners. Si deixem que liderin la transició energètica, aniran 

al més barat, i per això van a buscar zones perifèriques amb ajuntaments pobres. És un 

dels riscos del model actual: si per qualsevol motiu deixa de ser rendible, les empreses 

desinvertiran i no faran ni els projectes que tenen llum verda. Això ja va passar el 2013: 

a Catalunya hi havia més de 1.000 MW autoritzats en projectes eòlics i no els van voler 

fer. Ara ploren perquè la Generalitat, suposadament, hi posa moltes traves. És mentida: 

podien fer parcs eòlics i no els van fer perquè els guanys no eren tan alts.

Però és realista pensar que la societat civil està prou organitzada per fer totes 

aquestes instal·lacions amb la urgència que tenim?

I tant! Si es creen aquestes condicions tècniques i econòmiques per fer-ho pos-

sible… La gent no som tan ximples per rebutjar participar en un model que ens és ab-

solutament favorable. Si participo en un projecte així, m’estalviaré diners en la factura 

de la llum i, a més, hi haurà beneficis per al territori i per a la comunitat. Ja surt molt 

a compte tenir plaques o participar en una comunitat energètica, però encara no està 

prou estimulat perquè sigui massiu. És un tema simplement de reglament. No crec que 

tingui cap gran complexitat tècnica ni tampoc social; és un tema de lleis.

“És un mite que només faci 
vent a l’Ebre i a l’Empordà”

Els parcs eòlics es posen allà on fa vent. No és aquest el motiu pel qual es concen-

tren els molins en poques zones?

El mite aquest que només fa vent a l’Empordà i a l’Ebre no és cert. Hi fa molt 

vent, però això no és sinònim de bon vent per a l’eòlica. Quan el vent passa per sobre 

de 90 km/hora, s’aturen les màquines, i el mestral i la tramuntana són coneguts perquè 
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acostumen a bufar per damunt d’aquestes velocitats. Com que en algunes hores les 

velocitats són molt altes, la mitjana de vent és molt alta, i llavors es diu que cal posar 

els molins allà. Però, quan fa més vent, és quan no poden funcionar: els han d’aturar 

per temes de seguretat i de manteniment. Arreu del país hi ha llocs on hi ha bons vents, 

especialment prop de la costa. Si es redueix la mida dels molins, es podrien aprofitar 

molts més terrenys. El que falla és que no s’ha planificat territorialment l’energia.

S’hauria de prioritzar crear l’electricitat tan prop com sigui possible d’allà on es con-

sumeix?

Un cop tothom ha arribat al seu màxim d’autoabastiment, pot ser que un deter-

minat poble o barri no tingui prou recurs per fer front a la seva demanda. Aquest dèficit 

pot venir d’altres zones amb excedents, però que el marge de benefici i els llocs de 

treball de tot aquest sistema vagin a aquell poble. En alguns pobles sí que es pot fer 

energia eòlica per abastir un territori proper, però amb un model de base ciutadana, i 

llavors no hi hauria oposició local. Si dones a la gent la capacitat de decidir si vol més o 

menys molins, no es veu igual quan els beneficis es queden al poble. A Alemanya, hi ha 

un municipi de 2.500 habitants, Wildpoldsried, que genera 5 vegades més energia de la 

que consumeix amb energies renovables. Com que està explotat per ells mateixos, el 

municipi ingressa 4 milions d’euros anuals i les rendes estan molt més repartides. Ara 

mateix, aquí només cobra l’ajuntament i el propietari del terreny.

Foto: ALBA MARINÉ
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I, pel que fa a les renovables com a sector econòmic, no poden crear llocs de feina 

als territoris més despoblats?

En un model centralitzat com ara, de grans màquines, les tasques de man-

teniment les fan empreses molt especialitzades. A les Garrigues, les brigades que 

mantenen els parcs eòlics no són gent de la comarca, sinó que són tècnics que 

volten per tot l’Estat. Només s’estan creant llocs de treball anecdòtics, de vigilàn-

cia, però no fixa gent al territori. En canvi, el model descentralitzat són màquines 

més petites i distribuïdes, i el manteniment i la supervisió es pot fer des del mateix 

territori. Si les plaques són a la teulada d’un veí, les arreglarà un xispes local; però, 

si tens un macroparc eòlic, es farà una licitació milionària per al manteniment que 

no podrà assumir la comarca. Ja fa 20 anys de la primera onada de renovables, i 

ja hi ha l’experiència dels territoris que han patit aquest model, com la Terra Alta. 

Ara han vist que aquest model no els ha aportat res i els està limitant i dificultant el 

“Els grans projectes  
d’energies renovables no  
creen llocs de treball a  
les comarques afectades”
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“Ni un euro dels fons europeus 
hauria d’anar als parcs eòlics 
de grans empreses”

desenvolupament del territori. En un estudi que vaig fer fa alguns anys, encarregat 

per l’Ajuntament de la Granadella, vaig veure que només el 3,4% de la facturació 

d’aquests projectes es quedava al territori. Les empreses estan prenent el pèl als 

ajuntaments.

Si aquesta transició energètica pot tenir un impacte negatiu en els territoris més 

despoblats, què hauria de fer una metròpoli com Barcelona?

Assumir les mateixes responsabilitats. Però no només per una mena de bon 

comportament de no externalitzar els impactes de l’energia que gasta, sinó també 

per supervivència pròpia. Anem a un escenari on tot allò gran potser deixarà de 

funcionar tan bé i de ser tan eficient, i seran més necessàries les xarxes més peti-

tes. Això ho va avançar Vicente Guallart quan va publicar La ciudad autosuficiente 

el 2012. Guallart tampoc era cap revolucionari marxista, sinó l’arquitecte en cap 

de Xavier Trias, i va saber veure els reptes que tindrien els sistemes urbans com 

Barcelona.

L’AMB té estudis que diuen que podria ser autosuficient entre un 30% i un 40% només 

amb plaques fotovoltaiques…

Això, sense comptar-hi espais com parcs o aparcaments. Caldria començar per 

aquí, perquè tot el que cobreixi l’àrea metropolitana ho estàs restant d’impactes a la 

resta del territori. A més, estàs beneficiant els veïns de dins la metròpoli perquè baixa 

el rebut de la llum. A Collserola també fa vent. I al port de Barcelona hi havia projectes 

eòlics que van ser tombats per AENA. Apropar la producció al consum també té una 

funció pedagògica, que la gent entengui que les coses no són gratis i fins i tot l’energia 

neta té uns impactes. I que cadascú decideixi quin nivell de transformació del seu 

paisatge està disposat a assumir per la transició energètica. El paisatge sempre s’ha 

transformat; jo entenc que ningú es queixava quan el paisatge forestal passava a ser 

agrari. Com que eren els mateixos agents del territori que feien aquest canvi pel seu 

benefici propi, era assumible èticament. Ara qui transforma són fons d’inversió i grans 

cadenes alimentàries. Tot té impactes; la clau està a veure a qui serveix aquesta trans-

formació.
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Ampliant el focus: fa falta més electricitat? Antonio Turiel explicava en una entre-

vista a CRÍTIC que no tenia sentit instal·lar més sistemes de producció d’energia 

elèctrica.

És cert que l’Estat espanyol, des del punt de vista elèctric, té un sistema abso-

lutament excedentari i sobredimensionat. El màxim de demanda, que va ser el 2007, 

eren 45.000 MW. I la capacitat de generació és de 110.000 MW. Això ha generat molts 

problemes financers a les elèctriques perquè tenen moltes màquines aturades. Per 

això podríem tancar les nuclears demà mateix sense problemes de subministrament 

elèctric. Ara bé, no posar més renovables vol dir que continuaràs amb un sistema elèc-

tric fonamentat en el gas i en la nuclear. Si no poses més renovables, has de continuar 

utilitzant fonts contaminants i perilloses. La generació renovable actual no arriba en-

cara al 100% de tota la demanda. Jo crec que sí que s’han d’instal·lar més renovables 

perquè no vull nuclears ni tèrmiques.

Foto: ALBA MARINÉ
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En l’acord preliminar entre ERC i la CUP s’inclou una moratòria dels projectes eòlics. 

Què ha de fer la Generalitat en aquesta nova legislatura en transició energètica?

Una aposta decidida per un model descentralitzat. Amb totes les limitacions, per-

què no té competències en energia, però sí que té marge per afavorir un model o un 

altre. Pot decidir cap a quin model volem anar perquè té competències en territori. El 

fet que les competències d’energia siguin només de l’Estat ens ensenya com és d’im-

portant: defensa, política internacional i energia. És una mostra de com és d’important 

això per a la sobirania d’un país. I, d’altra banda, la manera de repartir els fons europeus 

en la part de transició energètica. Hi ha prou eines per impulsar un bon model energè-

tic. Només cal aplicar el que ja diu la Llei del canvi climàtic: generació distribuïda en el 

territori, acostant els llocs productors als llocs consumidors i utilitzant aquells espais 

ja transformats per l’activitat humana, com els espais urbans o les infraestructures. No 

cal inventar res de nou. Una nova llei de transició energètica només hauria de concre-

tar això, i evitar aquests grans projectes sobre sòls rurals que no tenen cap criteri de 

reequilibri territorial.

“Que l’Estat mai hagi cedit 
les competències en energia 
ens mostra com és d’important 
per a la sobirania d’un país”

Com s’haurien de gestionar en aquest marc els fons Next Generation per a la transi-

ció energètica?

Cal que vagin tots a projectes de base ciutadana i ni un euro a les grans empre-

ses. Només no donant-los ajudes, ja faríem fora moltes promotores que només estan 

en això per recaptar subvencions. Som a temps de fer-ho, és qüestió de ganes. Allò de 

“las cosas de palacio van despacio” és un mite de quan no es volen fer les coses. Si 

no tenen ganes de fer aquesta transformació, crearan una comissió parlamentària per 

debatre la transició energètica. Si no es vol fer, podem estar 15 anys en això. Si s’entén 

la urgència, això es pot resoldre en sis mesos com a molt. Si es forma Govern demà, a 

partir del setembre o de finals d’any ja podríem tenir l’arquitectura legal necessària per 

crear el nou model energètic.



 CRISI ENERGÈTICA  

46
 CRISI ENERGÈTICA  

46

Helena Martín 

SET PROBLEMES 
DE LA XARXA 
DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA QUE 
HAURIES DE 
CONÈIXER

Amb el 
suport de:

Foto: ACN
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Encens l’interruptor de casa i t’arriba llum, els electrodomèstics funcionen i pots tem-

perar la casa. Però d’on ve i qui gestiona aquesta energia? Què pagues amb la factura 

de la llum? Saps qui controla l’activitat amb més guanys del sector elèctric? Aquesta 

és una guia sobre tot allò que hauries de saber de la distribució elèctrica i ningú no 

t’ha explicat.

1. No és un servei públic
El primer que cal tenir clar és que la xarxa d’electricitat està dividida en quatre parts: la 

generació, el transport, la distribució i la comercialització. La distribució, que connecta 

les xarxes de transport fins als punts de consum, és l’activitat més lucrativa de totes 

i, a Catalunya, majoritàriament està en mans d’Endesa Distribución. Aquesta activitat 

és de les menys auditades públicament i la que presenta més obstacles a l’hora de 

plantejar canvis en el model energètic.

Precisament un dels problemes principals de la distribució elèctrica és que no 

és un servei públic, sinó un servei econòmic de mercat essencial. Des de la liberalit-

zació del sector elèctric l’any 1998, iniciada per Felipe González i culminada per José 

María Aznar, les diferents activitats de l’electricitat han estat partides i gestionades de 

manera autònoma. Mentre que la generació i la comercialització estan liberalitzades i 

qualsevol empresa pot exercir-les si compleix els requisits legals, les de transport i dis-

tribució estan regulades: no hi ha lliure competència amb l’excusa que és un “monopoli 

natural”. Se’n diu així d’una indústria que, pel cost de la tecnologia que implica, és més 

fàcil que recaigui en una sola empresa.

L’activitat de distribució de l’electricitat és la més lucrativa 

de la xarxa, però també la menys transparent i la menys 

auditada

La distribució elèctrica no 
és un servei públic, sinó un 
servei econòmic de mercat 
essencial
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Gaia D’Elia, membre de Batec, una agrupació d’entitats per la transició energèti-

ca, explica que aquesta política, lluny de diversificar el mercat elèctric, “ha desembocat 

en un model oligopolístic en què una mateixa empresa controla la resta d’activitats del 

sector“. “Es tracta d’empreses que cobrien totes les activitats excepte el transport, i 

als anys noranta, quan es va liberalitzar, es va segmentar el seu negoci: ara Endesa té 

Endesa Generación, Distribución i Comercialización. Si tens la generació, la pots con-

nectar més fàcilment a la xarxa de distribució”, explica la membre de Batec.

2. La distribució elèctrica està en mans de cinc grans 
empreses
A l’Estat espanyol, el pastís de l’electricitat en general i el de la distribució en particular 

se’l reparteixen cinc empreses: Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP i Viesgo. 

Totes elles acaparen el 98% de la distribució elèctrica, segons l’informe Recuperant 

el control de l’energia, d’Enginyeria sense Fronteres. A Catalunya, l’activitat de distri-

bució la controla Endesa, tot i que també existeixen fins a 44 petites distribuïdores 

històriques amb domicili fiscal a Catalunya, com les que hi ha a Centelles, Almenar, 

Llavorsí, Torres de Segre o Ponts que “són supervivents dels inicis de l’electrificació”, 

com explica la membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica (Xse) Lourdes Berdié.

Però, per què no hi ha més distribuïdores? Un dels problemes a l’hora d’incorpo-

rar-ne de noves és que, sobre el pla legal, no estan clarament diferenciades la titularitat 

i la concessió de la gestió de la xarxa de distribució. Quan es va liberalitzar el sector, 

no es va establir quina part de la xarxa era de l’Estat i quina altra de la companyia, com 

sí que passa en altres països europeus com Alemanya, segons subratlla Berdié, on la 

titularitat és pública i s’atorguen concessions amb un termini definit. No tenir un termini 

de concessió provoca que les empreses de l’oligopoli mantinguin el control i sigui molt 

més difícil introduir petites distribuïdores des de zero. “Si vols fer una distribuïdora, has 

de demanar ser inscrit i l’Estat mira qui faria la distribució més eficient, amb el criteri de 

monopoli natural sota el pretext de garantir la qualitat del servei. Per això, sempre acaba 

emportant-se el peix al cove la distribuïdora gran de la zona, en el cas català, Endesa”.

3. Els ciutadans poden canviar de comercialitzadora… 
però els diners van a parar a les mateixes empreses
Si vius a Catalunya, vulguis o no, amb la teva factura de la llum, estàs pagant a Endesa 

Distribución. Tant se val quina companyia comercialitzadora tinguis contractada: la 

distribuïdora de l’energia acaba sent una de les cinc grans empreses que controlen 

aquesta activitat. L’Estat utilitza les comercialitzadores com a recaptadores i paga a 

les distribuïdores amb els diners cobrats de les factures. Precisament aquest és un 
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Estructura del mercat elèctric espanyol

Font: Enginyeria Sense Fronteres.

LIBERALITZADA REGULADES LIBERALITZADA

GENERACIÓ
Producció 

d’electricitat a 
partir d’altres 
formes d’energia.

TRANSPORT
Construcció, operació 
i manteniment de les 
línies d’Alta Tensió 
que formen la base de 
sistema elèctric.

DISTRIBUCIÓ
Construcció, operació
i manteniment de les
línies de Mitjana i 
Baixa tensió que 
subministren 

l’electricitat a 
usuaris finals.

COMERCIALITZACIÓ
Processos relacionats 

amb la venda 
d’electricitat, 
excloent el 

lliurament físic de 
la mateixa.

La liberalització 
suposa major 
competència al 

mercat.
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dels problemes que més destaca Lourdes Berdié, que considera que el ciutadà no pot 

decidir a qui paga i aquests diners van a parar a una empresa privada com Endesa. 

L’any 2016, les empreses de distribució de l’oligopoli van embutxacar-se el 93% de les 

retribucions. Endesa i Iberdrola es van endur 3.679 milions d’euros, un 71% del total.

A la manca d’opcions que presenta la xarxa de distribució per al consumidor, 

Gaia d’Elia hi afegeix l’opacitat de les empreses sobre a què destinen els diners rebuts. 

“Aquests costos que paguem, què estan cobrint? Per saber quant hem de pagar a 

la distribuïdora, hem de saber quant costa mantenir la xarxa de distribució i no ho 

sabem. Paguem sobre la base d’uns criteris de retribució teòrics, però no hi ha segui-

ment de si això es fa o es deixa de fer i si s’ofereix la qualitat que s’ha d’oferir”, planteja 

la investigadora.

4. No es fan auditories ni es té informació del servei que 
donen
De fet, una de les parts més fosques de la distribució elèctrica és la manca d’auditories 

que permetrien saber com està i quin valor té la xarxa. La investigadora i integrant de 

Endesa HC Energía

ViesgoIberdrola

Gas Natural - Fenosa

Zones d’activitat de  les grans distribuïdores 
elèctriques

Font: Enginyeria Sense Fronteres.



 CRISI ENERGÈTICA  

51
 CRISI ENERGÈTICA  

50

la Xarxa per la Sobirania Energètica, Anaïs Varo, afirma que “hi ha una llacuna d’infor-

mació sobre què passa des dels transformadors (les màquines que adapten l’electri-

citat d’un valor de tensió a un altre) fins a les llars”. Fins ara, els mecanismes públics 

de control s’han centrat només en la part de la xarxa que va des de les torres fins als 

transformadors, però no s’ha controlat l’última part de la xarxa de distribució que envia 

l’energia a les cases.

Una de les parts més fosques 
de la distribució elèctrica 
és la manca d’auditories que 
permetrien saber com està i 
quin valor té la xarxa

La Direcció General d’Energia de la Generalitat és qui té la competència d’inspec-

ció i sanció sobre l’estat i el manteniment de la xarxa. La distribuïdora està obligada a 

documentar i informar l’Administració d’uns indicadors de qualitat; però, més enllà d’ai-

xò, no hi ha un control exhaustiu. Des de la Xse fa temps que es reivindica que les au-

ditories han de tenir en compte la part tècnica però no solament això: “S’ha de mirar si 

s’ofereix un bon servei, si s’emporten més diners dels necessaris i també com funciona 

la xarxa de subcontractes d’Endesa, que ha patit acomiadaments que afecten el servei 

i les condicions laborals de les treballadores”, reivindica la integrant de Batec. Per això, 

la Xse reclama que es facin auditories ciutadanes, transparents i participatives.

5. El manteniment de la xarxa és desigual
La manca de dades que ofereixen les distribuïdores també fa que no es conegui exac-

tament com es fa el manteniment de la xarxa i quina és la seva qualitat. “No hi ha ningú 

que s’encarregui de dir si el servei és bo o no”, diu la investigadora de la UdG Anaïs Varo. 

“Suposem que el manteniment hi és”, diu des de la Xse Lourdes Berdié, però destaca 

que “no és igualitari” i que “té un biaix social. Com que és gestionat amb finalitat de 

lucre, mantenir en bon estat xarxes que suposen pocs usuaris es desatén; podríem dir 

que és un manteniment classista“, afirma Berdié. Segons ella, “en barris socioeconò-

micament marginats de les zones urbanes o en zones despoblades” el manteniment 

de la xarxa és insuficient i posa com a exemple d’això els nombrosos talls de llum 

que han patit els últims mesos els barris de renda baixa com la Font de la Pólvora, de 

Girona, o Sant Roc, de Badalona. En aquest últim cas, Endesa, que és la responsable 

de la distribució, ho atribueix a “connexions irregulars” dels veïns, però els talls de sub-
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ministrament també s’han produït en molts altres punts de Catalunya, com fou el cas 

de diversos municipis del pla de Lleida.

Varo explica que la remuneració de les distribuïdores inclou uns criteris de qua-

litat del servei que són molt numèrics, de manera que només preveuen elements com 

el nombre i la durada dels talls. “El nivell total de pèrdua d’ingressos és petit per a l’em-

presa, mentre que les famílies pateixen molt temps les interrupcions i, a més, es crimi-

nalitzen els barris”, diu. De moment, la ciutadania s’ha començat a organitzar per de-

nunciar públicament el dèficit de serveis. Arran dels diferents talls de llum, 22 municipis 

lleidatans van publicar el manifest de Montoliu de la Segarra per exigir responsabilitats 

i una auditoria del sector elèctric. Paral·lelament, fa prop d’un any també va néixer l’As-

sociació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP) amb la voluntat d’aconseguir que 

les infraestructures siguin de titularitat pública, segons afirma Marc Cadevall, apoderat 

de l’AMEP i director del Programa de transició energètica de l’Ajuntament de Terrassa, 

una de les ciutats que la configuren.

6. És una xarxa centralitzada que genera desigualtats 
territorials
Actualment, l’electricitat es genera en grans plantes i després es transporta pel terri-

tori. Això provoca problemes de distribució i, en alguns casos, mala qualitat del servei. 

Segons les expertes, una de les claus del model elèctric del futur és canviar aquest 

model centralitzat per un de distribuït, pensat a través de plantes repartides pel territori. 

Segons Gaia D’Elia, això tindria diversos efectes destacables com que “no hi hagi grans 

consumidors ni grans productors, que l’impacte del consumidor no es concentri tot en 

el territori del productor i que es minimitzin les conseqüències mediambientals”.

L’electricitat es genera en 
grans plantes i després es 
transporta pel territori. 
Això provoca problemes de 
distribució

Les grans distribuïdores, però, no aposten per aquest camí. Tot i que busquen 

copar el mercat emergent de les anomenades energies renovables, la gestió dels nous 

sistemes també es planifica de manera centralitzada. Així ho explica Marc Cadevall: 

“Ara a l’oligopoli li interessen grans instal·lacions fotovoltaiques en zones on fa sol i 

que són barates, i tirar cables molt llargs que paguem entre tots i que regalem a les 
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empreses. Per què, com a consumidor, has de pagar l’energia que ve de 600 km en 

lloc de la que et ve del terrat del veí? No podem continuar amb una xarxa en mans de 

quatre empreses privades de les quals depèn el futur de la transició energètica”, rebla.

7. No deixa espai per a la sobirania energètica, però 
s’obren escletxes
La sobirania energètica, segons la Xse, és un dret de les comunitats i dels individus a 

decidir sobre tots els aspectes de l’energia, de manera que no afectin negativament ter-

cers. Però, davant del funcionament de l’oligopoli energètic, hi ha marge per impulsar 

un canvi en el model cap a aquesta direcció? Segons Gaia D’Elia, el marge de maniobra 

és petit i ho explica així: “Si una cooperativa vol treballar una comunitat energètica 

transformadora a escala de barri, s’haurà de connectar a la xarxa i Endesa li posarà 

molts problemes. Això genera dificultats a l’hora de transitar”, explica la integrant de 

Batec. Berdié també considera que el camí és complicat: “Podem decidir, per exemple, 

adaptar la casa perquè tingui menys consum; però, per la part de generació i distribu-

ció, hi podem fer poques coses; estem bloquejats”.

Des de l’AMEP volen trobar 
mecanismes per fer ‘lobby’ 
perquè la regulació de la 
xarxa elèctrica canviï

Crear distribuïdores alternatives és difícil, però hi ha opcions. El membre de 

l’AMEP Marc Cadevall explica que des de l’associació ja estan treballant per “trobar 

mecanismes per fer de lobby per pressionar perquè la regulació de la xarxa canviï. 

Els municipis sols no ho podem fer perquè no tenim competències”. Un dels primers 

passos, afirma, és generar debat ciutadà, i també demanar “més transparència de la 

xarxa per saber quina infraestructura tenim”. Cadevall, però, reivindica que la peça clau 

perquè hi hagi un canvi de model de la xarxa de distribució és que hi hagi “una decisió 

política que aposti per això”.

Per Lourdes Berdié, el pas que han fet molts municipis per reclamar el control 

de la distribució és un avenç important. “Que hi hagi municipis alineats a reclamar la 

gestió de la xarxa de distribució i arrabassar-la a Endesa és una petita victòria i obre un 

camí”, diu Berdié. També ho comparteix Gaia D’Elia, que assegura que l’objectiu final de 

totes aquestes mobilitzacions ha de ser “garantir un dret bàsic com és l’energia, i que 

sigui reconeguda com a servei de primera necessitat per a la reproducció de la vida“.
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Joan Buades

AIXÍ SERÀ EL 
COL·LAPSE 
CLIMÀTIC I 
ENERGÈTIC A 
CATALUNYA
Foto: Laureà Moncunill Perramon
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Catalunya és més gran que Bèlgica, però a penes ocupa un 0,02% de la superfície ter-

restre. Tenim més habitants que Bulgària, però som només un 0,1% de la humanitat. 

Catalunya constitueix un microcosmos de l’abisme ecològic que amenaça el planeta. 

Pel nostre model de vida fòssil, que supera en renda per capita Itàlia o la Xina, tenim 

una enorme responsabilitat en la preservació d’una Terra habitable.

Estem devorant a una velocitat vertiginosa les reserves ambientals del passat 

com si no hagués d’esdevenir-se el futur. Entendre això és crucial. La majoria dels 

països consumeixen molt per sobre de la seva capacitat biològica. Catalunya n’és un 

de ben destacat. Des del 2003, no s’ha actualitzat l’estimació de la petjada ecològica 

del nostre país per part de cap institució acadèmica o política. Malgrat això, Global 

Footprint Network ha calculat (amb dades del 2016) el dèficit ecològic de França (que 

consumeix 2,73 planetes equivalents) i d’Espanya (2,48). El Govern d’Euskadi ha cal-

culat la seva petjada ambiental en 2,65 planetes equivalents. Sense por d’exagerar, 

doncs, podem conjecturar que, amb el sistema de vida actual, la petjada de Catalunya 

se situa en 2,6 planetes equivalents.

Cal dir, però, que no tot el territori té la mateixa responsabilitat. L’àrea metropo-

litana de Barcelona, que allotja un 43% de la població catalana en només un 2% de la 

superfície del país, té el rècord de petjada, amb 10,73. És a dir, sis vegades i mitja més 

que el límit mundial renovable per persona i any. L’expansió de la Gran Barcelona és 

el focus principal d’insostenibilitat d’una Catalunya que té un enorme deute ecològic 

amb el planeta.

Al segle XXI, Catalunya ha experimentat un salt demogràfic notable, d’un 28%, 

i ha sumat ja 1,7 milions d’habitants. Simultàniament, però, un terç del territori s’està 

despoblant. Mentre que el Barcelonès té uns 15.000 habitants per quilòmetre quadrat, 

al Pallars o a l’Alt Urgell a penes n’hi ha 14 en una superfície similar. Qualsevol millora 

substancial de la petjada ambiental haurà de prioritzar el reequilibri territorial, superar 

Es preveu que a Catalunya els estius seran més calorosos 

i que caurà un 20% menys de pluja al litoral. L’augment del 

nivell del mar pot fer desaparèixer les platges, el delta de 

l’Ebre i l’aeroport del Prat. Un 75% de la flora i la fauna i els 

seus hàbitats a Catalunya estan en risc.
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el biaix metropolità i litoral del país, i tenir en compte la factura climàtica, d’aigua i de 

residus que comporta. El desplegament massiu de l’agricultura orgànica de proximi-

tat, del transport col·lectiu de baix consum fòssil i el reciclatge ambiental per part de 

les famílies i de les empreses són altres polítiques clau per a la reducció de la petjada.

Cap a un clima presaharià, sense neu  
i amb platges residuals
Les previsions climàtiques apunten que el 2050 la temperatura planetària excedirà 

l’augment d’1,5 ºC des de la Revolució Industrial. Si l’Acord de París no es compleix, 

la Universitat de Southampton alerta que les concentracions de CO2 el 2025 seran 

similars a les de fa 15 milions d’anys, quan el nivell del mar era 20 metres superior a 

l’actual. Segons els càlculs de l’equip de Steve Sherwood, del Centre de Recerca en 

Canvi Climàtic de la Universitat de Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, l’augment de les 

temperatures serà d’entre +2,6 i +3,9 ºC. I, a la Mediterrània, més: segons el de Wol-

fgang Cramer, de l’Institut Mediterrani de Biodiversitat i Ecologia francès, els estius 

podrien ser un 40% més calorosos que la mitjana planetària. De fet, la temperatura al 

Mare Nostrum ja ha pujat 1,4 ºC. Al pla de Barcelona, el Servei Meteorològic de Catalu-

nya ha registrat ja més de 100 nits tropicals (nits en què la temperatura supera els 20 

ºC) l’any. Mentrestant, les temperatures del centre i del nord d’Europa cada cop s’as-

semblen més a les mediterrànies. Segons el grup de recerca Crowther Lab, Londres, 

París o Berlín gaudiran aviat de temperatures cinc o sis graus més altes que les d’avui.

Es preveu que a Catalunya els 
estius seran més calorosos 
i que caurà un 20% menys de 
pluja al litoral

Les previsions dels experts en canvi climàtic són severes: augment dels períodes 

de sequera, reducció de l’aigua disponible per al consum humà i per a l’agricultura i 

zones del territori que poden arribar a passar 100 dies seguits sense pluja. Al darrer 

Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2016), es preveu per a mitjan segle una 

minva d’un 9,4% de precipitacions a les comarques pirinenques, d’un 18,2% a les interi-

ors i d’un 22% a les litorals. Els esdeveniments meteorològics extrems, com el temporal 

Glòria, aniran en augment, tant en violència com en freqüència, a causa de l’augment 

de la calor en la superfície marina. L’augment de la temperatura també compromet les 

glaceres de neu al Pirineu més enllà de la meitat del segle.
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Font: Ecological Footprint 2019 i elaboració pròpia.

Planetes necessaris per sostenir el consum de 
recursos naturals anual
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Per al Comitè d’Experts del Mediterrani en Canvi climàtic (MedEC, en la sigla an-

glesa), l’increment del nivell del mar podria superar el metre abans del final del segle.

En cas de complir-se la previsió, la desaparició seria un risc real per a espais com les 

platges del país o el delta de l’Ebre, però també per a zones urbanes costaneres molt 

poblades com el barri del Poblenou de Barcelona o la franja litoral de Badalona, que 

podrien quedar inundats, o infraestructures com les pistes de l’aeroport del Prat.

L’augment del nivell del mar 
pot fer desaparèixer les 
platges, el delta de l’Ebre i 
l’aeroport del Prat
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Font: Primer Informe d’avaluació 
científica sobre el canvi climàtic 
i mediambiental en el Mediterrani. 
MedECC.

SEGURETAT  
ALIMENTÀRIA
 
La demanda d’aliments augmentarà a 
mesura que disminueixin les colli-
tes i el rendiment de la pesca i 
els ramats. El 90% de les pobla-
cions de peixos ja estan sobre-
explotades i es preveu que el pes 
corporal màxim mitjà dels peixos 
es reduirà a la meitat el 2050.

RECURSOS HÍDRICS
 
D’aquí a vint anys, més de 250 
milions de persones patiran escas-
setat d’aigua. La disponibilitat 
d’aigua dolça disminuirà fins a un 
15%. És una de les majors disminu-
cions que es registraran a escala 
mundial.

NIVELL DEL MAR
 
El nivell del mar podria augmentar 
un metre el 2100, afectant un terç 
de la població de la regió. La 
meitat de les vint ciutats que més 
patiran les pujades del nivell del 
mar el 2050 estan al Mediterrani.

ECOSISTEMES 
 
La conca mediterrània és una de 
les regions més afectades. S’han 
registrat més de 700 espècies 
d’animals no autòctones a causa de 
l’augment de la temperatura. Els 
incendis a gran escala han des-
truït una quantitat rècord d’àrees 
boscoses. L’augment de l’acidi-
ficació de l’aigua provoca morts 
massives en espècies marines. 

SALUT I SEGURETAT
 
L’increment en la freqüència, 
intensitat i durada de les onades 
de calor implicarà riscos per a 
la salut de poblacions vulnera-
bles, especialment a les ciutats. 
Els conflictes per l’escasse-
tat de recursos i l’increment de 
la freqüència de sequeres poden 
incrementar les migracions a gran 
escala.

La regió mediterrània  
s’està escalfant un

més de pressa que la  
mitjana global

Augment de la  
temperatura regional

per al 2040 amb  
les polítiques actuals

20 %

2,2 ºC
Objectiu d’1,5º del Tractat de París

El canvi climàtic a la Mediterrània
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L’energia que consumim a 
Catalunya prové en un 70% del 
petroli i del carbó i en un 
25% de la nuclear

Els experts avisen també que les onades de calor seran molt més freqüents i 

mortals, especialment a les illes urbanes més denses. Les invasions de mosquits tigre 

proliferaran i ens haurem de protegir de malalties infeccioses com el dengue, la chikun-

gunya, la febre del Zika o el virus del Nil occidental, que a l’estiu passat ja va arribar a 

afectar una part de la població de Cora del Río, a la conca del Guadalquivir. Previsi-

blement, la combinació de les sequeres amb la proliferació de noves plagues podria 

disminuir la productivitat de cultius com la vinya, l’olivera o els cereals.

Segons l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la nostra contribució per capita a l’es-

calfament global és de 6 tones per habitant i any. Tot i que és inferior a l’espanyola (7,3 

tones) i a l’europea (8,5 tones), és per sobre de la mitjana mundial (4,8). Des de l’any 1990 

(el de referència al Protocol de Kyoto), Catalunya ha incrementat les seves emissions un 

16%, mentre que al conjunt de la UE s’han disminuït un 24%. En el conjunt del planeta, les 

emissions han pujat des d’aleshores un 60%, segons Global Carbon Project.

El Ministeri per a la Transició Ecològica certifica que un 30% de les emissions pro-

duïdes a Catalunya provenen d’instal·lacions fixes. Més de la meitat, a les comarques 

de Tarragona. Les cinc primeres empreses líders en emissió són la petroliera Repsol, 

la gasista Naturgy, la química Dow Chemical Ibérica i les cimenteres Molins i Portland.

Dependents del carboni i assetjats pel tic-tac nuclear
Malgrat que al món el consum d’energia d’origen fòssil representa un 64,5% i el d’ori-

gen nuclear un 10,2%, a Catalunya el consum d’energies d’origen no renovable encara 

representa un 93% del consum, segons reconeix l’Institut Català de l’Energia. Un 68% 

prové del petroli i del carbó, i l’altre 25%, de la producció nuclear. Quant a la generació 

d’electricitat (que equival a un poc més d’un quart del consum energètic final a Catalu-

nya), gairebé la meitat prové d’una font nuclear (un 49,1%) o bé de cicles combinats i 

cogeneració a partir del carbó (un 30,4%). Les renovables suposen, encara, a penes un 

20,5% (dos terços, la hidroelèctrica; un 6,3%, l’eòlica, i un 0,9% simbòlic, la fotovoltaica).

Segons els càlculs de l’Agència Internacional d’Energies Renovables, per complir 

l’Acord de París (és a dir, per no superar un augment de 2 ºC de la temperatura mitja-

na), el 2050 les renovables haurien de fornir un 65% de l’energia primària total al món, 
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Font: ‘Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició 
energètica’. Francesc Vidal de Ciurana (Institut Català d’Energia - ICAEN)

Producció bruta d’energia elèctrica  
per formes d’energia a Catalunya al 2018

CICLES COMBINATS
7.407,3 GWh
16,6 %

COGENERACIÓ
5.609,3 GWh
12,5 %

RENOVABLES
9.158,9 GWh
20,5 %

ALTRES NO  
RENOVABLES 
589,9 GWh
1,3 %

NUCLEAR 
21.952,0 GWh
49,1 %

HIDROELÈCTRICA
5.546,8 GWh
12,4 %EÒLICA

2.797,1 GWh
6,3 %

FOTOVOLTAICA 
390,3 GWh
0,9 %

ALTRES  
RENOVABLES 
424,7 GWh
0,9 %
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quadruplicant de llarg la seva aportació actual. A Catalunya, s’hauria de multiplicar per 

9 el seu desplegament.

Pel que fa als sectors, la meitat de l’energia a escala mundial és destinada a 

usos industrials (incloent-hi la producció elèctrica i l’agricultura petroquímica), un 29% 

a usos residencials i comercials i un 21% al transport. A casa nostra, d’acord amb l’Ofi-

cina Catalana del Canvi Climàtic, tant els usos industrials (57%) com el transport (29%) 

tenen un pes molt més gran que els residencials i comercials, que sumen un 14%.

Pel que fa al transport, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) certifica 

l’existència de 700 vehicles per cada 1.000 habitants: és a dir, Catalunya quintuplica la 

mitjana mundial i supera la mitjana europea. L’aeroport del Prat, del qual s’està estudi-

ant l’ampliació, és el sisè amb més trànsit d’Europa, amb set passatgers per habitant 

i any. La manca d’inversió en transport col·lectiu, especialment en tren de rodalies i en 

línies de mitjana distància, així com l’enorme dependència del turisme per via aèria (un 

73%), accentuen la manca d’alternatives de transport sostenible.

Però d’on provenen els combustibles fòssils que cremem? Pràcticament tots són 

importats de fora d’Europa. El petroli ve de Rússia, de Mèxic, de l’Aràbia Saudita, de 

l’Iran o de Nigèria. El gas arriba d’Algèria, de Nigèria, de Qatar o d’Egipte. L’urani d’Ascó I i 

II i de Vandellòs II l’importem de Rússia, d’Austràlia, del Níger i del Kazakhstan. Passa el 

mateix amb les primeres matèries minerals crítiques, és a dir, que escassegen i podri-

en afectar crucialment la transició digital (fibra òptica, telefonia intel·ligent) o la verda 

(vehicles híbrids, turbines eòliques o làmpades de baix consum). La UE en classifica 

27. Les importem totes. Depenem sobretot de la Xina, però també del Brasil, de Rússia, 

de Sud-àfrica, dels Estats Units o del Canadà. Per això, com assenyala el director de 

Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona, David Llistar, “la petjada energètica real 

de Catalunya pesa molt més enllà dels nostres estrictes límits territorials”.

Finalment, les recents pròrrogues atorgades pel Govern espanyol de funciona-

ment de centrals atòmiques han ajornat la desnuclearització del país fins a finals de la 

propera dècada i, en el cas de Vandellòs II, fins al 2034. A Alemanya el procés s’acom-

plirà a finals del 2022. Més enllà d’aquestes dates, els residus nuclears seguiran com-

prometent la vida de les properes generacions milers d’anys enllà.

Una agricultura pensada per a la indústria càrnia  
i l’exportació
El segle XXI és el de l’hegemonia del mode de vida urbà a tot el planeta. Des del 2007, 

hi ha més gent vivint a les ciutats que no pas al camp i a la muntanya. L’Organització 

de les Nacions Unides calcula que un 55% de la humanitat ja fa vida en àrees urbanes 

(a l’Europa Occidental, la xifra s’eleva a un 80%) i preveu que el 2050 seran més de dos 
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terços. A Catalunya, el procés és similar: la proposta liderada per l’Ajuntament de la 

capital de crear una nova “Regió Metropolitana de Barcelona” (que passaria d’incloure 

36 municipis a abastar-ne 164) encabiria ara mateix un 67% de la població del país. La 

consolidació d’aquest marc de planificació territorial metropolità sense una visió de 

conjunt del país podria accentuar el desequilibri territorial en favor de la residualització 

de l’espai agrari, pirinenc o interior.

Tinguem present que, segons l’Idescat, 24 comarques (més de la meitat) han 

perdut població en el darrer decenni, especialment a l’Alt Pirineu, a les Terres de l’Ebre 

i a l’interior de Tarragona i de Lleida (amb puntes de –12,7% a l’Alta Ribagorça, –12,3% 

a la Terra Alta, –10,0% a la Ribera d’Ebre i –9,6% al Pallars Sobirà).

Catalunya és lluny de la 
sobirania alimentària, i la 
producció està orientada cap a 
la indústria càrnia

La cooperativa Arran de Terra, dedicada a la dinamització local agroecològica, 

destaca que a l’arrel d’aquest fort contrast demogràfic hi ha la baixada sostinguda 

(d’un terç menys de rendiment en la dècada passada) dels guanys de la pagesia, una 

industrialització de la terra que comporta una forta concentració de les parcel·les (un 

0,7% de les finques acaparaven un 21% de la superfície cultivada total) i una produc-

ció cada cop més orientada a la indústria càrnia exportadora amb importants costos 

energètics, hídrics i de contaminació per nitrats. A penes un 1% dels catalans (molt 

majoritàriament homes) treballen avui la terra, i dos terços dels pagesos i pageses 

tenen ja més de 65 anys.

L’agricultura ecològica ha crescut molt, però encara representa només al voltant 

d’un 5% de la superfície cultivada. Catalunya és molt lluny de la sobirania alimentària: a 

penes un 40% del que mengem es produeix a casa nostra.

Mentrestant, la terra cultivable minva de manera accelerada. Si el 1956 el sòl 

urbà a l’AMB ocupava un 15% de la superfície, el 2009 s’havia més que triplicat (fins a 

un 48%). L’abandonament dels conreus, que han passat d’11.000 hectàrees a 5.000, ha 

donat pas a un creixement dels boscos. Tot i així, una quarta part dels aliments que es 

consumeixen a l’àrea metropolitana encara es produeixen a pagès.

El xoc climàtic farà minvar almenys un 20% la disponibilitat d’aigua (molt més a 

les comarques sud), i, per tant, molta terra de secà ja no pot ser convertida en regadiu. 

Les solucions apunten, doncs, a la millora de l’eficiència en la tria dels cultius: el cultiu de 

carabassons, d’albergínies, de pebrots o de pomes és més eficient que el cultiu del blat 
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Font: Idescat i Argos.

La Catalunya buidada: 
mapa de densitat poblacional 
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de moro, del qual un 25% es destina a l’alimentació porcina i un altre 25% a l’exportació.

Deteriorament ràpid de la biodiversitat
La UNESCO advertia enguany que el col·lapse biològic del planeta s’apropa: una de 

cada quatre espècies que queden està en perill d’extinció i els boscos tropicals estan 

sent devastats, fet que obre noves escletxes de bioseguretat com palesa la pandèmia 

de la Covid-19. Des del 1970, la productivitat alimentària ha baixat un 23% a causa de 

la minva d’espècies pol·linitzadores. Malgrat l’abundància de tractats esperançadors, 

el patrimoni biològic comú està en risc com mai.

Un 75% de la flora i la 
fauna i els seus hàbitats a 
Catalunya estan en risc

Catalunya és un bon reflex d’aquest deteriorament ràpid de la biodiversitat. El 

doctor en biologia Josep Maria Mallarach, especialitzat en la conservació d’espais na-

turals, argumenta que, tot i que un 32% del territori terrestre gaudeix d’alguna figura 

de protecció, la superfície de més de la meitat d’aquestes zones és tan petita que no 

compleix el mínim per ser reconeguda internacionalment. A penes un 18% dels espais 

tenen un instrument de planificació. Mallarach denuncia la manca d’inversió en con-

servació i el fet que els delictes ambientals proliferin amb impunitat. Al medi marí, les 

reserves naturals són poques i només un 2% del litoral està protegit. La Llei d’espais 

naturals (1985) i la de protecció dels animals (1988) segueixen en vigor sense cap 

transposició de les directives europees.

Segons dades de la Generalitat, un 75% de la flora i la fauna i els seus hàbitats 

estan en risc. El delta de l’Ebre, en alerta roja pel xoc climàtic, és el més amenaçat. 

D’acord amb la federació d’ONG MIO-ECSDE, Catalunya lidera dins l’Estat espanyol la 

pèrdua de sòls per erosió (amb més de 23 milions de tones l’any). La mitjana de sòls 

en estat greu o molt greu voreja un 12%. A Tarragona un 42% dels sòls es troben en un 

estat molt greu.

Tot i la imatge de “país forestal”, la Institució Catalana d’Història Natural afirma 

que menys d’un 2% dels nostres boscos són madurs, resistents. L’informe FORESti-

mes, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, calcula que en el darrer 

quart de segle els boscos han perdut un 17% de capacitat d’absorció de CO2. Marc 

Castellnou, cap del Grup d’Acció Forestal dels Bombers, alerta que els Pirineus podrien 

cremar sencers aviat.
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Font: Informe ‘A toda costa’ de Greenpeace.
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Pel que fa als recursos hídrics, la contaminació i l’absència de gestió conser-

vacionista i d’infraestructures fan que un 58% de la massa d’aigua dels nostres rius, 

embassaments, estanys i zones humides estiguin en mal estat. En un escenari de crei-

xement demogràfic, els experts preveuen que el 2050 l’estrès hídric serà una realitat 

generalitzada arreu del país.

Greenpeace afirma que a Catalunya batem el rècord de destrucció litoral penin-

sular, amb un 26,4% de degradació per urbanització. Així ho palesen els conflictes ter-

ritorials a la Costa Brava i als Pirineus, on persisteix un model basat en l’especulació 

urbanística i turística heretat de la dictadura.
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La Mediterrània, un dels mars amb més biodiversitat del planeta, és líder mundial 

en sobrepesca: segons la FAO, un 62,2% dels peixos estan en perill d’extinció. Espècies 

clau com el coral vermell, que fan la funció dels arbres al medi marí, o les praderies de 

posidònia, una de les plantes endèmiques més difoses a la Mediterrània, voregen el 

col·lapse a curt termini. Aquests ecosistemes encabeixen una biodiversitat acolorida, 

absorbeixen diòxid de carboni i oxigenen les aigües tot fent-les transparents. Tot i així, 

encara no tenen una protecció rellevant.

Grans abocadors invisibles que hipotequen la salut
Catalunya duplica la mitjana mundial de producció de residus sòlids urbans (RSU), 

amb 1,40 kg el dia per habitant. Mentre que a escala global, segons el Banc Mundial, els 

RSU representen un 5% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, a Barcelona 

ciutat el seu tractament genera un 10% de les emissions totals.

La recollida selectiva (41%) s’ha estancat per sota de la mitjana europea (47%). 

Significativament, a l’AMB (36%) és de les més baixes del país. Mentrestant, segons 

dades de la Directa, la incineradora de TERSA (empresa pública controlada per l’Ajun-

tament de Barcelona) crema a Sant Adrià de Besòs un 15% dels RSU de l’AMB, un aug-

ment d’un 25% entre el 2014 i el 2018. Hi ha tres plantes incineradores més (a Mataró, 

a Girona i a Tarragona) i sis cimenteres (a Alcanar, a Montcada i Reixac, a Sant Feliu 

de Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, a Santa Margarida i els Monjos i a Vallcarca) 

que també en cremen. Les entitats ecologistes alerten que la incineració agreuja el 

problema climàtic i hi afegeixen que les emissions de dioxines i de furans impliquen 

un augment de càncers, de disfuncions hormonals i de l’ADN i l’aparició de diabetis.

Els residus industrials es mantenen estables des de fa una dècada, amb 3,8 mili-

ons de tones l’any, amb un augment lleuger dels classificats com a perillosos (provinents 

del sector químic, del farmacèutic i del metal·lúrgic), que ja suposen unes 500.000 tones 

anuals. En canvi, els de la construcció han disminuït a la meitat fruit de l’ensorrament del 

sector. Malgrat tot, representen encara uns 565 quilos per persona i any.

Altrament, la Societat Europea de Cardiologia denuncia que la contaminació de 

l’aire provoca gairebé nou milions de morts prematures cada any. La major part tenen 

a veure amb la crema de combustibles fòssils en el transport privat i de mercaderies 

i amb la producció d’electricitat. Segons l’Agència Ambiental Europea, a la UE suposa-

ven unes 440.000 morts prematures el 2016, un 10% de les quals es produïen a l’Es-

tat espanyol. A Barcelona capital, un 98% de la gent està exposada a partícules fines 

contaminants per sobre del màxim permès per l’OMS i la Directiva europea del 2008. 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona calcula que, segons dades del 2019, moren 

abans d’hora un miler de persones cada any a la ciutat de Barcelona.
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Font: Agència de Salut Pública de Barcelona (2018).

Xifres de morts anuals a Barcelona 
atribuïbles a l’excés de PM2.5 i NO2
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A més, Catalunya concentra gairebé la meitat del sector químic i petroquímic de 

l’Estat i ocupa el cinquè lloc en el rànquing europeu. Aproximadament una quarta part 

de la producció química a l’Estat es realitza a les comarques de Tarragona. L’accident 

de la planta d’IQOXE al gener passat, que va provocar tres morts i vuit ferits, és no-

més la punta de l’iceberg. Encara avui no hi ha estudis oficials sobre la contaminació 

amb benzè i 1,3-butadiè, substàncies carcinògenes detectades a Constantí, al Morell i 

a Puigdelfí. Un mínim d’un quart de milió de persones hi estan exposades puntualment 

sense protecció real.

Risc de nous accidents nuclears a part (com el que va obligar a paralitzar Van-

dellòs I fa 30 anys), els residus radioactius constitueixen una hipoteca intergeneraci-

onal només comparable a l’emergència climàtica. Els isòtops del plutoni 239 tenen 

una durada tòxica de 24.000 anys. Segons dades d’ENRESA (l’empresa pública de 

residus radioactius), citades pel periodista Jordi Bigues a la Directa, en començar 

el 2017, les piscines de combustible irradiat al costat de les centrals nuclears espa-

nyoles sumaven 5.000 tones, més de la meitat de les quals repartides entre Ascó, 

Vandellòs i Cofrents.
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Manel Riu

ANTONIO TURIEL
“EL PETROLI CAURÀ A LA 
MEITAT EN CINC ANYS… I 
LA CRISI DEL 2008 SERÀ 
UNA BROMA”

Foto: ROGER LLEIXÀ
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Fa molts anys que sabem que s’acaba el petroli. Per què n’hem de continuar parlant?

Perquè no s’ha fet res. [Riu.] En el discurs polític dominant, es parla d’utilitzar les 

energies renovables per lluitar contra el canvi climàtic. Això és cert, però la situació és 

més complicada que això. A banda del canvi climàtic, també hi ha un altre gran proble-

ma d’esgotament de recursos. I aquest tema es troba completament fora del radar, és 

tabú, quan, de fet, som a la vora d’una escassetat important de petroli que vindrà de 

manera sobtada. Hem provocat que la caiguda del petroli sigui excessivament ràpida 

perquè no l’hem deixat abans. Vivim en una bombolla de tranquil·litat i d’anar fent amb 

la transició energètica quan ens podem trobar d’aquí a cinc anys amb una disponi-

bilitat de petroli de la meitat del que consumim ara. Això pot ser un esdeveniment 

realment catastròfic.

Quan els governs parlen de transició energètica, dibuixen un futur ple d’aerogenera-

dors i de cotxes elèctrics. Sembla que cal apostar per l’energia neta i, així, continuar 

creixent sense fer mal al planeta. Per què creus que això no anirà així?

Perquè el transport és pràcticament només petroli. Tot l’esquema de globalitza-

ció actual, que la Xina s’hagi convertit en la fàbrica del món, ha estat possible només 

perquè hi havia grans quantitats de petroli barat. En el moment en què treus el petroli 

de l’equació, estàs donant un cop definitiu al transport internacional. I, si redueixes 

dràsticament el transport internacional, poses el sistema econòmic de genolls. Aques-

ta és la raó fonamental, però també hi ha altres factors com la maquinària pesant: els 

tractors necessiten petroli, i en això està en joc el sistema agroindustrial.

Antonio Turiel és doctor en Física Teòrica, expert en oceanografia i inves-

tigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Potser per això, 

sorprèn que les seves conclusions sobre la crisi energètica siguin més polítiques 

que no pas tècniques. Fora de l’acadèmia, les seves anàlisis punyents sobre el 

present i el futur de l’energia han convertit el seu bloc The Oil Crash en una refe-

rència. Al seu nou llibre, Petrocalipsis (Editorial Alfabeto), ordena el seu pensa-

ment per desmuntar, una a una, les solucions tecnològiques que ens pretenen 

salvar de l’abisme postpetroli. El diagnòstic és dur per a un lector que s’inicia en 

la matèria, però Turiel defensa que les tesis no són pas extremes ni radicals: “Ja 

s’està convertint en una visió bastant mainstream dins el sistema de ciència. Al 

final, són problemes que es veuen molt clars a les gràfiques”.
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Però podrien inventar l’avió, el vaixell o el tractor elèctric. Per què no veus possible 

una solució tecnològica que hi posi remei?

Senzillament, perquè he estudiat les solucions tècniques. Si penses en el trans-

port de mercaderies, trobaràs solucions tècniques. Si penses en la maquinària agríco-

la, també. Per exemple, sí que hi ha vaixells sense petroli. Són els grans velers. Amb 

velers pots moure grans mercaderies de manera prou ràpida. El que mai trobaràs és la 

solució màgica per mantenir tot això en l’escala actual, ni en un model de creixement 

infinit com l’actual. Podrem trobar moltes solucions concretes de problemes concrets, 

però intentar mantenir sense petroli un sistema econòmic en l’escala i el volum actu-

als és absurd.

“El 80% de l’energia que uti-
litzem als països desenvolu-
pats no és electricitat”

Però per què el petroli és tan insubstituïble, per què no trobarem una font d’energia 

que ens permeti fer les mateixes coses?

La densitat energètica dels combustibles fòssils és gegantina. L’energia d’un litre 

de benzina equival al treball físic humà de 83 hores. No tenim res a l’abast que s’hi 

pugui comparar en termes de densitat energètica, facilitat de transport, facilitat de càr-

rega, estabilitat… El petroli és tremendament idoni per moure màquines autònomes, les 

que no estan endollades a res. No hem trobat res que s’hi assembli. I, al cap i a la fi, ja 

coneixem bastant bé tots els tipus d’energia que existeixen.

Encara que no tingui la mateixa potència, potser es pot superar aquest inconvenient 

amb més innovació. Hi ha moltes màquines que avui en dia funcionen amb petroli i 

s’estan creant models per deixar de fer-ho i utilitzar electricitat.

L’electricitat serveix per a moltes coses, però no per a tot. Un error molt habitual 

dels governs és oblidar això. El 80% de l’energia que utilitzem als països desenvolupats 

no és electricitat. La fabricació d’acer, per exemple, no és electrificable. És un procés 

fisicoquímic en què necessites carbó. Amb la creació de ciment, la situació és semblant. 

I aquests són només dos exemples de materials absolutament necessaris per a la cons-

trucció. Després, hi ha altres coses que són electrificables, però que no tenen gaire sentit: 

per fer un camió elèctric que vagi a 80 km/hora amb un mínim d’autonomia, et caldria 

una bateria que ocuparia més de la meitat del camió. El podries connectar a la xarxa 


