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elèctrica per no necessitar aquestes superbateries, però això ja existeix i es diu tren.

Què me’n dius, dels cotxes elèctrics? Ja han sortit al mercat desenes de models 

elèctrics o híbrids, totes les grans marques en tenen i cada vegada se’n veuen més…

Es ven molt la idea que tothom que té un cotxe ara podrà tenir un cotxe elèctric. 

Però hi ha molts factors per pensar que això no passarà, que només una petita mi-

noria tindrà a l’abast un cotxe així. És il·lusori pensar que podrem electrificar el parc 

d’automòbils: hi ha moltes limitacions en la infraestructura necessària, la càrrega i els 

materials de les bateries. Dels 80 milions de cotxes que es van fabricar al món el 2019, 

només un 2,6% són elèctrics o híbrids. I, d’aquests, només un terç és purament elèctric. 

És llunyíssim de ser una realitat generalitzada.

“Com ens ho farem per subs-
tituir els camions, els trac-
tors, els vaixells? Amb elec-
tricitat no funcionaran”

Però, si ens fixem en la prioritat que li estan donant les marques en la seva publicitat, 

o en les ajudes com el pla MOVES del Govern espanyol, sembla que s’està apostant 

perquè vagi a més.

És que el cotxe elèctric no és un mal producte: les automobilístiques hi creuen 

de veritat. Però és un producte adreçat a gent rica, un producte de luxe. El seu escenari 

desitjat seria que s’imposés el vehicle elèctric, però a hores d’ara tenen bastant inte-

rioritzades les limitacions per poder fer-ho a gran escala. De fet, un dels escenaris de 

futur amb què treballen les automobilístiques és una contracció del 95% del mercat 

en els propers 10 o 20 anys. S’està convertint en l’escenari de referència. I s’hi estan 

preparant: ja gairebé no fabriquen dièsels, parlen cada vegada més del carsharing i fan 

concentració empresarial perquè no queda mercat. Però no fan públic aquest diagnòs-

tic, perquè han de vendre optimisme. Si no, les seves accions a la borsa s’enfonsen. 

Sigui com vulgui, el que passa és que ara mateix necessitem altres coses. Com ens ho 

farem per substituir els camions, els tractors, els vaixells? Amb electricitat no funcio-

naran. Tot el debat públic s’està centrant en una cosa que és bastant accessòria —els 

cotxes d’utilització privada— i, en canvi, de les coses que són realment fonamentals per 

al funcionament d’una societat, com tota la maquinària pesant, no se’n parla. És d’això 

que se n’hauria de parlar.
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Quins problemes té l’energia eòlica per no poder arribar a ser el nou petroli?

D’entrada, hi ha el problema que comentàvem: només en trauràs electricitat. 

Després, hi ha el màxim de potencial. Jo mateix havia fet unes previsions optimistes 

sobre el màxim d’energia que en podríem arribar a treure, però les noves aproxima-

cions assenyalen que, si instal·les molts sistemes, generes un efecte bosc. Quan tu 

ets dins d’un bosc, el vent no bufa tant, perquè li és més fàcil passar per un lloc amb 

menys arbres, menys fregament. Si instal·les molts sistemes d’aerogeneradors en 

poc espai, passa el mateix. Acabes desviant els fluxos d’aire de l’atmosfera i no pots 

extreure’n tota l’energia que esperaves. Segons els càlculs del Grup d’Energia, Econo-

mia i Dinàmica de Sistemes de la Universitat de Valladolid (GEEDS), una referència en 

aquest camp, el màxim on podrem arribar és aproximadament un 6% de l’energia que 

s’està consumint actualment.

L’energia solar té millors perspectives?

Des del punt de vista del potencial màxim, sí que les possibilitats són més 

grans que en l’eòlica: fins a un 20% o un 25% de l’energia que consumim. Però l’im-

pediment principal amb la solar és que té un rendiment especialment baix. Això vol 

dir que, si tu compares la quantitat d’energia que necessites per desplegar-la i l’ener-

gia que et retorna, el balanç no és gaire satisfactori. Som en un rendiment de 2 a 1, 

Foto: ROGER LLEIXÀ
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o de 3 a 1. Pot semblar que és molt, però tu l’energia la vols per fer altres coses. I 

es calcula que, per sostenir societats complexes —amb indústria, escoles, hospi-

tals…—, necessites un rendiment d’almenys un 10 a 1. Si consumeixes molta energia 

únicament per sostenir el mateix sistema energètic, al final acaba passant que no 

hi ha prou energia per a la resta de les coses. I no es pot solucionar posant més i 

més sistemes per captar més energia, perquè llavors hi ha altres limitacions que 

t’impedeixen créixer tant, com els materials que necessites o l’ocupació de territori. 

En aquest cas, sobretot l’escassetat de plata.

“No és possible estalviar 
en el model actual: quan tu 
deixes de gastar energia, la 
gasta un altre”

Llavors, no ens fa falta construir més parcs eòlics o d’energia solar?

La pregunta és per a què. A Espanya tenim ara mateix 110 GW de potència elèc-

trica instal·lada, molta més de la que fem servir. El màxim de consum d’electricitat va 

ser de 45 GW, al juliol del 2008, i des de llavors ha anat disminuint. Si ara mateix instal-

lem més parcs eòlics i solars, augmentarem la capacitat de produir energia elèctrica. 

Si no som capaços de consumir més electricitat, en què està ajudant això exactament? 

Aquest és el punt central del debat: s’està fent creure que tota la qüestió és instal·lar 

més sistemes d’energies renovables, però el fet és que nosaltres necessitem fonts 

d’energia que no són elèctriques. L’electricitat representa una mica més del 20% de 

l’energia final que consumim. Tota la resta no és elèctrica, i és molt difícil o impossible 

d’electrificar. Per què volem més electricitat?

Com es podrien utilitzar les energies renovables per fer coses que no siguin electri-

citat?

Per exemple, en una comunitat de veïns té molt més sentit produir aigua calenta 

al terrat que no posar una placa fotovoltaica. El rendiment energètic és molt més alt i 

la tecnologia molt més senzilla: un panell negre que agafi el sol i escalfi una cisterna 

d’aigua. Produeixes una cosa que necessites —aigua calenta— i, segurament, deixes 

de consumir gas natural. En l’àmbit industrial, es poden fer moltes altres coses així per 

aprofitar energia. Però són models que viuen amb la intermitència del cicle de la natu-

ra; no estan adaptats al creixement constant del consum d’energia que caracteritza el 

nostre sistema econòmic.
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Al llibre també parles sobre l’estalvi i l’eficiència energètica. Portem tota la vida es-

coltant que, quan sortim d’una habitació, hem de tancar el llum per estalviar energia. 

Això tampoc era veritat?

L’estalvi i l’eficiència no són enfocaments equivocats. En el futur, necessàriament, 

la solució passarà per allà. Però no és possible estalviar en el model actual! Ara mateix, 

quan tu estalvies, l’energia que tu deixes de gastar la gasta un altre. Com a societat, 

consumim energia sense tenir l’objectiu de malbaratar-la; la malbaratem perquè gas-

tar-ne genera valor econòmic. S’ha comprovat que, a mesura que es creen sistemes 

més eficients, l’ús d’aquests sistemes no baixa, sinó que puja, de manera que es gene-

ra un efecte rebot i s’acaba gastant més. Això passa perquè s’habiliten nous usos per 

a l’energia que abans, quan el sistema era menys eficient, no eren possibles. Aquest 

fet es porta comprovant des del segle XIX i es diu paradoxa de Jevons. Una altra cosa 

molt diferent és que tu implantis mesures d’estalvi i d’eficiència, però al mateix temps 

legislis per penalitzar el sobreconsum d’energia. Aleshores sí que és útil l’estalvi. Però 

en un mercat de creixement infinit basat en el capitalisme financer no serveix per a res 

guanyar eficiència.
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Llavors, cap on hem d’anar? Més enllà de deixar de créixer, hi ha alguna recepta més 

concreta?

Una de les coses més importants per començar és la suspensió del deute i una 

reforma del sistema financer. Els deutes actuals són impagables i condueixen a aquest 

creixement absurd. A banda d’això, tot ha de tendir a la relocalització. Hem d’intentar 

abastir les necessitats de la població amb una producció tan local com sigui possible. 

I, des del punt de vista tècnic, també hi ha moltíssimes coses que poden servir, com un 

canvi de dissenys per afavorir la reparació d’objectes. I, si acompanyem això amb un 

canvi dels models d’ús, millor: potser no cal que hi hagi una rentadora per cada pis; en 

tenim prou amb dues o tres per a tot el bloc de pisos. Els objectes poden tenir molts 

més usuaris perquè no els utilitzem tota l’estona, de manera que gastem menys recur-

sos. I anant més enllà: i si, en lloc de comprar rentadores, lloguéssim el dret a utilitzar 

una rentadora? El fabricant ja s’encarregaria de posar fi a l’obsolescència programada 

perquè no li sortiria a compte. Amb canvis així pots tenir una societat molt més resi-

lient davant el que pugui venir.

Foto: ROGER LLEIXÀ

“Les centrals nuclears, a més 
de la gestió dels residus, 
tenen el problema que l’urani 
també s’acabarà”
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L’Estat espanyol acaba d’invertir molts diners en l’hidrogen. Pot formar part de la 

solució?

Començant pel principi: l’hidrogen no és una font d’energia. El que pots fer és uti-

litzar-lo com a vector energètic, com a lloc on guardes energia. Sí que pot ser una part 

de la solució en un nou encaix de totes les coses, però serveix en coses molt concretes, 

com moure maquinària pesant a escala local. El gran problema de l’hidrogen és que no 

és una matèria fàcil de manipular ni de transportar. Té tendència a escapar-se perquè 

és una molècula molt petita, i, a més, corroeix les canonades convencionals. Per tant, 

s’ha d’emmagatzemar amb molta precaució. Tampoc té un gran rendiment. Pensar 

que amb l’hidrogen podem substituir-ho tot és de somiatruites. No té les característi-

ques per poder fer un desplegament massiu. Hem d’evitar caure al parany de les falses 

promeses tecnològiques.

Si hem de fer cas del Govern francès, qui ens pot salvar de veritat són els reactors 

de les centrals nuclears!

Les nuclears tenen molts problemes des del punt de vista ambiental, com la 

gestió dels residus. Però, més enllà d’això, que no es pot ignorar, tenen el problema 

que l’urani també s’acabarà. La producció d’urani va arribar al màxim el 2016 i ja està 

caient. Es preveu un fort desencaix entre la demanda i l’oferta disponible d’urani cap al 

2025. Fins ara no es nota gaire perquè s’està reaprofitant l’urani de bombes atòmiques 

que s’estan desballestant, però França ja té el 40% de les centrals nuclears aturades 

i problemes per subministrar-se urani. D’altra banda, hi ha les promeses eternes dels 

reactors nuclears de quarta generació, que no necessitarien urani, i de la fusió nuclear. 

Però porten més de 60 anys experimentant-hi i no se’n surten. Estan venent la idea 

com si estigués a l’abast quan encara es troba en una fase molt experimental i amb 

dificultats tècniques que potser no se superaran. Una broma molt típica en el sector 

de l’energia és que sempre falten 50 anys per aconseguir la fusió nuclear. Però, encara 

que se superessin les barreres, no tenim un marge de 50 anys per reaccionar a la crisi 

energètica: és molt més urgent. I, altre cop, això només produiria electricitat!

Quan creus, doncs, que començarem a notar aquesta crisi energètica?

Esperava veure-ho de vellet, però crec que no. [Riu.] Amb la pandèmia tot s’ha ac-

celerat molt. Crec que els problemes grossos arribaran abans del 2025. L’últim informe 

de l’Agència Internacional de l’Energia també apunta cap aquí en un dels quatre escena-

ris de futur. Es preveu una caiguda del 50% de la producció de petroli en menys de cinc 

anys. Es diu aviat. Pot ser que els estats hi intervinguin amb mesures de racionament 

o nacionalitzant empreses per seguir produint petroli. En aquest cas, la caiguda seria 

menor, però de totes maneres molt considerable. Per comparar, tinguem en compte 
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que durant la crisi del 2008 el consum de petroli només va caure un 4%. D’aquí al 2025 

ens enfrontarem a una crisi econòmica que farà que la del 2008 ens sembli una broma. 

Moltes matèries primeres que fem servir s’extreuen amb petroli, tot es transporta amb 

camions que van amb petroli. Quan comenci a escassejar, acabarà afectant-ho tot. Per 

exemple, en ciutats com ara Barcelona, què passa amb la distribució d’aliments? Jo 

no m’esperava aquesta acceleració. Però, és clar, si tens un problema i no el resols, al 

final s’acaba fent gran. El màxim de producció de petroli cru va ser el 2005. Hem deixat 

passar el problema durant 15 anys posant-hi pedaços. No hem resolt res.

No hi ha espai per a l’optimisme?

Crec que hi ha escenaris que poden ser millors que això, sí. No es tracta de fer-

se sopes amb com de malament poden arribar a anar les coses. Per mi, el punt clau 

és fer comprendre que som en un punt d’inflexió de la humanitat, i que hem de buscar 

una sortida tan negociada i democràtica com sigui possible. És complicat, perquè les 

empreses tenen la seva pròpia agenda. Però també és evident que depenem massa de 

totes aquestes empreses per subministrar serveis bàsics. Si de cop desapareix Iber-

drola, o Repsol, podem tenir un problema gros. Són coses que s’han de pilotar perquè 

no siguin catastròfiques.

Però, si el panorama és tan imminent, no estarien reaccionant de manera diferent els 

poders polítics i econòmics?

De mica en mica, aquest discurs va calant, però ningú ho està sabent integrar 

dins el discurs polític general. Entenc que és complicat, perquè s’ha de fer molta pe-

dagogia. Però em consta que hi ha gent propera als governs que ho està seguint amb 

molta atenció i està empenyent en una bona direcció. Al Ministeri de Transició Eco-

lògica hi ha gent que comprèn molt bé tot això. Al cap i a la fi, ells tenen dades tan 

bones com les nostres o millors! El problema és la dificultat de lluitar contra la gent 

d’Economia i d’Hisenda. En canvi, els poders econòmics no estan gens a l’altura dels 

problemes que estem veient. La gent que ha de prendre decisions estratègiques —i que 

s’hi juga molts diners!— té tota la informació i els mitjans per actuar, però té por. Estan 

actuant de manera molt infantil.

“Els poders econòmics no estan 
gens a l’altura dels problemes 
que estem veient”
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Joan Buades

AQUESTES SÓN  
LES 15 EMPRESES  
MÉS CONTAMINANTS 
DE CATALUNYA

Refineria de Repsol al polígon Nord de Tarragona amb 
les torxes de Repsol i de Dow. Foto: ACN
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Les plantes industrials més contaminants a Catalunya de l’any 2019, segons les dades 

publicades recentment pel Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern espanyol, 

van ser la de la petroliera Repsol a Tarragona, les de la gasista Naturgy (antiga Gas 

Natural) a Sant Adrià de Besòs i al port de Barcelona i les que té la cimentera Portland 

a Sitges i a Santa Margarida i els Monjos. El top 5 contaminant el completen la fàbrica 

de Dow Chemical Ibérica a la Pobla de Mafumet i la planta d’Endesa també situada a 

Sant Adrià de Besòs. Productores o refinadores de petroli, de gas, de químics i de ci-

ment són el tipus d’instal·lacions que més contaminen i, com es veu al mapa elaborat 

per CRÍTIC, l’àrea del Tarragonès i de les Terres de l’Ebre i la zona de la desembocadu-

ra del Besòs són les tres zones amb una concentració més alta de contaminants de 

Catalunya.

La política comunitària d’emissions les classifica en dos vessants: les difuses 

(del transport, de la calefacció, del sector residencial…), que suposen aproximada-

ment 3,76 Tm per capita al nostre país (dos terços del total), i les fixes, localitzades 

en instal·lacions industrials. Aquestes, les fixes, són precisament les úniques que 

nodreixen el mercat de drets d’emissions que gestiona la Unió Europea. A Catalunya, 

aquest volum parcial de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) té el seu origen en 146 

instal·lacions fixes que suposaren el 2019 un terç del total de les emissions reals 

del país.

Tal com ja passava amb la llista d’empreses contaminants de l’any 2018, les 

pitjors plantes segueixen sent, amb diferència, les de les petrolieres, les cimenteres, 

les químiques i les energètiques.

Hi ha quatre conclusions que haurien d’interessar-nos especialment:

Les cinc primeres empreses contaminants són responsables (propietàries de 

12 instal·lacions al país) directes de gairebé el 16% de les emissions de GEH totals 

a Catalunya.

Si ampliem el focus per abastar les 15 primeres empreses contaminants (amb 

23 instal·lacions fixes), ens adonem que tenen la titularitat de gairebé una de cada 

quatre tones equivalents de CO2 del total emès a Catalunya l’any 2019. 

L’àrea del Tarragonès i de les Terres de l’Ebre i la 

desembocadura del Besòs són les tres zones amb  

una concentració més alta de contaminants



 CRISI ENERGÈTICA  

81
 CRISI ENERGÈTICA  

80

Font: Ministeri per a la Transició Ecològica, Govern espanyol.

‘Top 15’ empreses contaminants  
a Catalunya 2019

0

Repsol

Naturgy Generación

Cementos Portland Valderrivas

Dow Chemical Ibérica

Endesa Generación

Cementos Molins Industrial SA

Alpiq Energía España

Cemex España Operaciones, SLU

1M 2M 3M

Iberdrola (Tarragona Power SL)

Sociedad Española Carburos Metálicos, SA

Lafarge Cementos, SA

Compañía Española de Laminación SL

CL Grupo Industrial (IQOXE)

Barcelona Cartonboard SAU

Tortosa Energía SA

EmissionsDrets d’emissions

Tret de les reduccions de dues energètiques (Naturgy, de gairebé un 25%, i Torto-

sa Energia, de més d’un 12%) i d’una cimentera (Molins, que redueix un 15%), la resta 

o no disminueixen perceptiblement les emissions o les augmenten fins i tot dràstica-

ment (Alpiq Energia, que gairebé les quintuplica d’un any per l’altre).

Les cinc empreses més contaminants del país emeten significativament per 

sobre de la quota d’emissions atorgada. De fet, 12 de les 15 primeres fan talment, 

una dada inquietant. Com si no hi hagués cap autoritat pública ambiental que vetllés 

realment per la protecció tant del clima comú com de la seguretat del veïnat dels 

entorns afectats.



 CRISI ENERGÈTICA  

82

El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, les zones 
més contaminades
Les vegueries del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que acullen a penes 1 

de cada 10 habitants de la regió, emeten 6 de cada 10 tones equivalents de CO2 de 

tot Catalunya.

Paga la pena fixar-se també en la instal·lació petroquímica d’IQOXE, que va 

provocar un accident greu al Camp de Tarragona al gener del 2020. Just abans de 

l’explosió, a finals del desembre del 2019, acumulava unes emissions de 135.267 

tones que eren un 230% superiors als drets d’emissió concedits per la UE. Havien 

fet el mateix en l’exercici anterior. Això significa que la petroquímica accidentada 

portava almenys dos anys forçant el ritme de producció molt per sobre del que les 

institucions europees autoritzaven.

CRÍTIC repassa aquí, planta per planta, el top 5 de les empreses més contami-

nants a Catalunya.

Repsol (Tarragona)
Manté el lideratge entre les empreses més contaminants del país a remolc de la seva 

especialització en el refinament de petroli i la fabricació de productes petroquímics. 

Ella sola va emetre el 6,5% de tot el CO2 anual de Catalunya en l’exercici, amb un excés 

d’emissions de més del 40% per sobre dels drets concedits. El 2020, el banc principal 

dels Estats Units i cinquè del món, el JP Morgan, va passar a ser-ne el segon accio-

nista més gran després de la constructora Sacyr. El fons especulatiu capdavanter al 

planeta, BlackRock, així com el fons sobirà de Noruega, el Norges Bank, completen el 

quadre de qui la controla. Amb dues instal·lacions a Tarragona (la refineria de petroli i 

la química al Morell), representa el grup petrolier i petroquímic líder a l’Estat espanyol 

i una considerable presència a escala global, ja que és present en una cinquantena 

d’estats dels cinc continents. Malgrat presumir de ser una empresa compromesa amb 

l’ambient, acumula nombrosos casos de denúncia per devastació ecològica en zones 

com l’Amazònia peruana que són l’hàbitat històric de pobles indígenes. 

Naturgy Generación (Sant Adrià de Besòs i port de 
Barcelona)
L’antiga Gas Natural Fenosa és una transnacional que es dedica al subministrament 

de gas natural i d’altres energies d’origen fòssil. Forbes la incloïa el 2017 com una 

de les 25 companyies líders mundials en el sector energètic i el 2019 figurava al seu 

Global 500 com una de les transnacionals capdavanteres del capitalisme. Les dues 
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Les zones de Catalunya amb 
les empreses més contaminants

Font: Ministeri per a la Transició Ecològica, Govern espanyol.

33,37 %

7,19 %

% del total
d’emissions de CO2
equivalents 2019

49,96 %

9,46 %
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instal·lacions a Barcelona són centrals tèrmiques de cicle combinat. No tenia recone-

guts drets d’emissions, però el 2018 va emetre 1.264.648 tones equivalents de CO2, 

una reducció considerable, de quasi una quarta part, respecte a la de l’any anterior. 

Estava controlada per Repsol i La Caixa fins al 2019. Ara el control l’exerceixen fons 

especulatius com CVC, GIP, la gasista algeriana Sonatrach i, sobretot, la Corporación 

Financiera Alba de la família March.

Cementos Portland Valderrivas (Sitges i Santa Margarida 
i els Monjos)
Gràcies a l’increment de més del 10% de les emissions letals en un sol any, escala fins 

al tercer lloc en el rànquing de les empreses més fòssils de Catalunya. Les dues plan-

tes del grup Cementos Portland Valderrivas al nostre territori són part d’aquesta filial 

de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una transnacional especialitzada en 

el sector de les infraestructures, avui controlat per Carlos Slim, el cinquè home més ric 

del món segons Forbes. 

Dow Chemical Ibérica (la Pobla de Mafumet i Tarragona)
Forma part de DowDuPont, el primer grup químic del món. A les comarques de Tar-

ragona té dues plantes on fabrica materials químics derivats dels hidrocarburs, la im-

mensa majoria sintetitzats a partir del petroli. Les emissions van seguir augmentant 

fins a 1.088.533 tones de CO2 equivalent el 2019.  Els trobem en pintures, medica-

ments, embalatges i tot tipus de béns de consum. DowDuPont està controlat per una 

munió de fons d’inversió especulatius com ara BlackRock, el número 1 mundial, i  The 

Vanguard Group (amb més de 5 bilions en cartera). 

Endesa Generación (Sant Adrià de Besòs)
En contrast amb la seva suposada reconversió “verda”, Endesa a Catalunya ha emès un 

20% addicional de GEH respecte al 2018 des de les seves dues plantes al Barcelonès. 

Propietat avui molt majoritàriament de l’Estat italià a través d’Enel (70%), és el resultat 

de la privatització de l’antic Institut Nacional d’Indústria franquista empresa per Felipe 

González i culminada per José María Aznar. En el seu Consell d’Administració, aparei-

xen noms com el de Miquel Roca i Junyent, advocat de la família reial espanyola, Alicia 

Koplowitz, la setena persona més rica d’Espanya segons Forbes o Borja Prado, el seu 

president entre el 2009 i el 2019, fill de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el testaferro 

històric del rei Joan Carles I. Precisament, durant l’exercici del 2019, Endesa va pagar 

un anunci de publicitat als grans diaris catalans i espanyols durant la cimera climàtica 
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de Madrid, la COP25. Pocs mesos abans, la Comissió Nacional dels Mercats i de la 

Competència l’havia sancionat, juntament amb Naturgy, per apujar el preu de la llum 

de manera conscient i deliberada.

Un 14% més d’emissions que el 1990
El 2019 a Catalunya cada català va emetre una mitjana de 5,76 Tm equivalents de CO2. 

És una xifra més baixa que la mitjana europea, que supera les 6,6 Tm equivalents. Però 

és més alta que les 4,7 Tm que ens toquen per habitant humà del planeta. Malgrat la 

minva del volum dels gasos que emetem al país des de l’any pic del 2005, el 2019 con-

tinuàvem superant d’un 14% el nostre nivell del 1990, l’any de referència en els tractats 

climàtics de Kyoto i de París. En aquest darrer any, les emissions fins i tot s’han apujat 

un 1% superant amb escreix els 48 milions de tones de CO2 equivalent. Tot plegat, 

tenint en compte que els gasos letals alliberats per l’aviació i pels vaixells en trajecte 

internacional resten fora de la comptabilitat climàtica oficial.

Al desembre del 2020, en vista del deteriorament del clima i per tal de complir 

l’Acord de París de limitar la pujada de les temperatures a un màxim de 2 ºC, el 

Consell Europeu va revisar a l’alça els objectius de reducció de gasos d’efecte d’hi-

vernacle. L’objectiu seria haver reduït el 2030 un 55% de les emissions respecte del 

1990 i d’un 80% cap al 2050. Traduït: Catalunya hauria de capgirar aquest +14% des 

del 1990 en un -69% d’aquí a nou anys. En 29 anys, vers el 2050, hauríem d’emetre un 

màxim del 12% de GEH (vuit vegades menys) respecte dels que hem espargit el 2019, 

càlcul fet per la universitat d’Aalto, a Finlàndia, resultat d’una recerca sobre els estils 

de vida compatibles amb un augment màxim d’1,5º C de les temperatures mitjanes.

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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Laura Aznar 

QUINS SÓN ELS 
COSTOS DE SALUT 
I AMBIENTALS DE 
L’ENERGIA?

Planta d’Iqoxe a la Canonja, al Tarragonès/ Foto: 
ROGER SEGURA -ACN

Amb el 
suport de:
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L’any passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar la res-

ponsabilitat de Repsol pel càncer d’un antic treballador dedicat a tasques de mante-

niment. La multinacional, segons el TSJC, tenia l’obligació d’assegurar i vigilar que les 

empreses subcontractades –l’empleat treballava per a una d’aquestes companyies– 

complissin “les normes i instruccions de seguretat necessàries”, així com “les mesures 

preventives exigibles”. L’alt tribunal va determinar que ni Repsol ni tampoc la subcon-

tracta havien adoptat degudament aquestes mesures, i havien incomplert “l’obligació 

de proporcionar al treballador els equips de protecció individual de les vies respiratòri-

es” per evitar les conseqüències d’“exposar-se a substàncies químiques derivades del 

petroli, moltes de les quals, qualificades de cancerígenes”.

No es tracta d’un cas aïllat. Aquestes situacions “són més habituals del que 

sembla a la petroquímica de Tarragona, un entorn amb una presència i una concen-

tració extraordinàries de compostos de perillositat elevada que hauria d’obligar a 

extremar en tot moment les mesures de seguretat i prevenció”, declarava l’advocat 

del Col·lectiu Ronda Jaume Cortés, que va assessorar l’afectat. Tanmateix, el reco-

neixement judicial del càncer del treballador de Repsol com a malaltia professional 

té pocs precedents. Moltes vegades, els costos de salut que pateixen els empleats 

no figuren en les estadístiques d’anàlisi de les conseqüències de la producció d’ener-

gies fòssils.

Desconeixement de les malalties professionals
Segons la Llei general de la Seguretat Social, es considera “malaltia professional” aque-

lla que es contrau “a conseqüència del treball que s’executa per compte d’altri” i que 

és provocada “per l’acció dels elements o les substàncies” presents en el lloc de feina. 

L’any 2006, es va publicar un quadre de malalties professionals on consten totes les 

patologies produïdes per l’activitat laboral i els agents causants corresponents: quí-

mics, físics, biològics, carcinògens o la inhalació de substàncies, entre d’altres.

Malgrat que les malalties laborals per agents químics estan 

reconegudes legalment, el desconeixement i la pressió 

de les indústries fan que hi hagi molt poques sentències 

favorables als treballadors
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Les malalties que no es desencadenen per l’exposició a compostos químics 

han de reunir tres condicions (el lloc de treball, l’agent causant i el tipus de malaltia 

especificada en el quadre), perquè siguin reconegudes com a tals. En canvi, quan 

són causades per agents químics, només cal que coincideixin els dos primers fac-

tors. Així, el ventall de patologies potencialment produïdes per l’exposició a aquests 

productes és molt més ampli.

En el cas del treballador de 
Repsol, la sentència assenya-
lava l’etilè com a desencade-
nant del limfoma

En el cas del treballador de la subcontracta de Repsol, per exemple, la sen-

tència assenyalava l’etilè com a factor desencadenant principal del limfoma que va 

obligar-lo a sotmetre’s a quimioteràpia. La presència d’aquest element químic estava 

reconeguda en els protocols de seguretat del lloc de treball, on constava l’exposició 

a substàncies potencialment cancerígenes com a risc vinculat a la feina que desen-

volupava l’afectat. 

Tanmateix, en general, la protecció legal dels empleats escasseja. “Nosaltres 

som els únics que al·leguem les malalties professionals per agents químics; però, si 

busques sentències, no trobes pràcticament res”, exposa Jaume Cortés. “La gent no 

denuncia perquè ho desconeix. Al final, el reconeixement no es dona per manca de 

voluntat política”, rebla l’advocat.

Manca de prevenció de riscos
Malgrat la normativa existent en prevenció de riscos laborals, a efectes pràctics, les 

indústries energètiques la incompleixen per sistema. Així ho considera Jaume Cortés, 

que també és assessor en aquesta matèria. “Que això estigui regulat fa que l’empresari 

sàpiga quins són els punts febles de la seva activitat i, per tant, la prevenció ha d’anar 

dirigida a protegir el treballador”, exposa. “Si tu ets l’empresari i no fas res respecte a 

això, quan algú desenvolupa un càncer de pulmó que es reconeix com a malaltia pro-

fessional, tu n’ets el responsable.”

L’accident al polígon petroquímic de Tarragona a principis del 2020 va fer saltar 

totes les alarmes sobre la prevenció dels riscos en el recinte. L’empresa Iqoxe (Indus-

trias Químicas del Óxido de Etileno) es va situar a l’ull de l’huracà arran de l’explosió 
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originada en un reactor de la companyia, que es va estendre cap a una cisterna 

d’òxid d’etilè i que va causar tres morts i vuit ferits. També va obligar milers de veïns 

a confinar-se a les seves cases, malgrat que les autoritats van descartar la formació 

d’un núvol tòxic.

Dies després de l’accident, es va donar a conèixer que la Inspecció de Treball 

havia sancionat Iqoxe fins a quatre vegades entre el 2015 i el 2017, amb multes que 

oscil·laven entre els 2.000 i els 8.000 euros, per infraccions vinculades amb la salut, 

la seguretat i les condicions de treball de la plantilla. Aquestes quatre sancions, però, 

no són les úniques que la conselleria de Treball ha imposat a Iqoxe. Aquesta investi-

gació de CRÍTIC destapava que, des de l’any 2000, el Departament ha obert fins a 10 

expedients a la companyia i li requereix una suma de 32.782 euros.

Centre petroquímic de Repsol a 
Tarragona. Foto: REPSOL – ACN

Des del 2000, Treball ha obert 
10 expedients sancionadors 
contra Iqoxe 

La detonació a la petroquímica de Tarragona va mostrar les deficiències exis-

tents pel que fa a la seguretat. Per aquest motiu, la CGT Baix Camp-Priorat es va per-

sonar, a través del Col·lectiu Ronda, com a acusació popular en aquest cas. Conside-

ra que “la connivència de l’Administració amb la química” s’ha traduït en una “opacitat 
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permanent” respecte a tot allò que succeeix a les empreses del complex. Segons el 

comunicat que va fer el sindicat, el sinistre va fer públiques “les denúncies sobre les 

condicions laborals cada vegada més precàries” dels treballadors, que s’exposen “a 

situacions de perillositat que podrien ser derivades de males pràctiques”.

En aquest punt hi coincideix Cortés, que en l’actualitat s’ocupa de la defensa de 

dos treballadors de Repsol que han desenvolupat leucèmia, una malaltia que pot ser 

provocada per l’exposició a derivats del petroli com el benzè o l’etilè. El mateix suc-

ceeix a les indústries que generen radioactivitat, on un elevat percentatge d’emple-

ats pateixen càncer de tiroides. “Aquestes patologies són provocades per l’activitat 

professional. Si no és així, que la mútua ho demostri”, explica l’advocat. Tanmateix, 

l’assumpció de la responsabilitat empresarial comportaria un seguit de despeses, i, 

per això, el fet que en última instància siguin les mútues les que determinen la relació 

entre el lloc de treball i la malaltia és un altre obstacle per al seu reconeixement. “Com 

vols que ho facin, si s’estaria obligant l’empresari a pagar?”, es qüestiona l’advocat.

Comprar el silenci
Més enllà de la manca de voluntat política, hi ha altres raons que expliquin per què pocs 

d’aquests casos arriben als tribunals? “Costa molt que els treballadors denunciïn, i això 

té a veure amb el context on viuen, els sous elevats, les indemnitzacions que perceben, 

les prestacions que l’empresa els ofereix i si tenen familiars que també treballen en el 

mateix complex. És una cadena de factors”, planteja Cortés. “Aquestes indústries creen 

un ambient de pressió en els pobles i és molt difícil que la gent es queixi”. A banda, 

en moltes ocasions els efectes de les malalties no són immediats, sinó que l’empleat 

els pateix anys després que hagi deixat la feina, de manera que la vinculació amb la 

companyia desapareix i els afectats no consten en les estadístiques. “La gent prefereix 

el sou o la salut? És un dilema en aquestes zones, on les energètiques ho han sabut 

comprar tot”, rebla el lletrat.

Segons el seu criteri, l’arrel del problema és que les companyies “fan el que vo-

len i demostren el que volen demostrar”. Cortés explica que això es fa particularment 

evident en un judici: “Són capaços de portar 400 folis que constaten que no hi ha una 

sola fuga al recinte, quan n’hi ha cada dia”, assegura.

Territori ha obert 87 expedi-
ents contra les empreses de la 
petroquímica per infraccions 
ambientals
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Tanmateix, la documentació ingent no va servir ni per evitar l’explosió a la pe-

troquímica de Tarragona, ni per preservar la salut laboral dels treballadors, ni tampoc 

la salut ambiental. De fet, des del 1991 fins a l’actualitat, el Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat ha obert un total de 87 expedients sancionadors en 

matèria de contaminació ambiental a les empreses que formen part del complex. 

Concretament, la conselleria ha imposat sis multes a Iqoxe per incompliments en 

matèria d’emissions o per l’incompliment de les autoritzacions d’abocaments.

Els efectes de les energètiques més enllà de les 
indústries
Més enllà d’Iqoxe, Repsol és l’empresa que més sancions ambientals ha rebut: des de 

l’any 2000, el Departament de Territori ha iniciat 22 expedients sancionadors contra 

la multinacional, amb multes que ascendeixen a 712.214 euros, per incompliments 

que inclouen l’abocament d’amoni al riu Francolí; l’abocament d’hidrocarburs; el lliu-

rament, la venda i la cessió de residus industrials a tercers que no disposen d’autorit-

zacions; l’incompliment de les condicions en matèria de contaminació atmosfèrica, 

o l’abocament de nafta amb contaminació de l’aqüífer al·luvial del Baix Francolí. Així 

i tot, 8 dels 22 processos sancionadors contra Repsol han acabat sobreseguts o 

arxivats.

Altres empreses de la petroquímica com Ercros o Dow Chemical Ibérica tam-

bé han estat sancionades per infraccions que abracen un ventall ampli: des d’haver 

incomplert les autoritzacions ambientals i les condicions en matèria de contamina-

ció atmosfèrica; haver impulsat treballs forestals que generaven restes vegetals en 

zones d’alt risc d’incendi sense disposar dels permisos; l’abocament de substàncies 

tòxiques a l’embassament de Flix; haver superat el valor límit d’emissió de dioxines i 

de furans, o haver incomplert l’autorització ambiental, entre d’altres. “El que passa a 

les empreses també passa fora: no són espais hermètics, i, si hi ha exposició al lloc 

de treball, hi ha exposició al medi ambient”, sentencia l’advocat Jaume Cortés.

Així mateix, l’activitat que es genera dins de les indústries energètiques no és 

un risc només per als treballadors de les plantes, sinó que el contacte amb els agents 

químics en feines molt diverses també té el seu impacte. “El petroli pot afectar els 

empleats de les gasolineres, per exemple, que no es protegeixen contra la inhalació 

de vapor. Hi ha molts casos de càncer que no queden recollits com a malalties pro-

fessionals i són derivats de la combustió de fums”, rebla Cortés. “Aquests elements 

són exactament igual de cancerígens per a ells que per als que treballen a la petro-

química, però mai es reconeixen”, conclou.
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Joan Vila 

COMUNITATS  
ENERGÈTIQUES,  
CAMÍ D’UN MÓN  
MÉS SOSTENIBLE

Un tècnic instal·lant una placa fotovoltaica. 
Foto: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Amb el 
suport de:
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Emergència climàtica comença a ser una expressió que fa forat. Institucions de dife-

rents àmbits s’adonen ara que cal fer alguna cosa més que marcar percentatges de 

reducció de les emissions de CO2 a 10 o 20 anys vista, sense cap mesura concreta 

per fer-los realitat. També una part de la ciutadania veu que cal començar a actuar 

col·lectivament i des de baix per fer entendre als dirigents polítics que no n’estan fent 

prou per evitar el col·lapse global en un termini relativament breu.

Arreu del món neixen iniciatives locals per canviar un aspecte clau de l’emer-

gència climàtica: la producció, la gestió i la distribució d’energia elèctrica amb siste-

mes renovables, però en mode autogestionat, sense dependre una vegada més de 

les grans corporacions energètiques. Són les anomenades comunitats energètiques. 

A Catalunya també s’estan desenvolupant algunes accions pioneres, amb el suport 

d’ajuntaments que es prenen molt seriosament el problema del canvi climàtic.

El concepte comunitat energètica és molt ampli i engloba diversos tipus de co-

munitats locals en relació amb l’energia. Algunes d’aquestes comunitats ja tenen es-

tablerta una figura jurídica en el marc legislatiu actual de la Unió Europea i de l’Estat 

espanyol, però d’altres encara no. Per aclarir tots aquests dubtes i donar eines als ajun-

taments que s’estan plantejant impulsar comunitats energètiques en els seus àmbits, 

la Diputació de Barcelona ha editat la Guia per a l’impuls de comunitats energètiques 

amb perspectiva municipal. Aquest document, promogut per l’Àrea d’Acció Climàti-

ca, i més concretament, per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 

Diputació, i redactat per DAUSS Advocats, ha estat presentat públicament fa poques 

setmanes, al febrer del 2021.

En els darrers mesos, s’han fet diferents seminaris sobre transició energètica al 

món local, en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, una asso-

ciació de municipis que té gairebé 25 anys de vida i que és una plataforma de coope-

ració per promoure i dur a terme projectes d’interès comú en l’àmbit del medi ambient 

i de l’energia. Actualment, l’integren 261 municipis catalans, 17 entitats supramunici-

pals (bàsicament, consells comarcals i diputacions) i 24 entitats observadores (la Ge-

neralitat, alguns consorcis i mancomunitats i alguns municipis de fora de Catalunya).

Amb les escletxes del marc legislatiu actual, apareixen 

diverses fórmules d’autogestió per fer realitat 

l’apoderament ciutadà en el sector energètic
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Què entenem per comunitat energètica?
Una comunitat energètica és una aliança entre actors locals diversos (ciutadans indi-

vidualment, comunitats de veïns o de propietaris, associacions o cooperatives d’àmbit 

local o comarcal, ajuntaments i/o altres administracions supralocals…) per tal d’au-

toproduir, repartir entre aquests actors i autoconsumir energia elèctrica a partir de 

plaques solars fotovoltaiques o altres sistemes renovables (d’energia tèrmica o eòlica, 

per exemple). La guia aclareix que no cal “encaixar dins d’una determinada figura jurí-

dica per poder fer servir el concepte comunitat energètica, que té un gran valor com a 

eina comunicativa per avançar en la transició energètica des d’una perspectiva local”.

Hi ha diverses fórmules que s’apleguen dins del paraigua del concepte comu-

nitat energètica: comunitat d’energies renovables (CER), comunitat ciutadana d’ener-

gia (CCE), comunitat local d’energia (CLE), comunitat d’autoconsum col·lectiu (ACC)… 

Totes pretenen gestionar d’una altra manera l’accés a l’energia, ben allunyada del 

concepte clàssic de contractar una empresa de subministrament d’àmbit estatal. 

L’objectiu va més enllà de tenir garantida l’arribada de l’electricitat a l’àmbit domèstic 

particular, ja que, primordialment, vol “proporcionar beneficis mediambientals, econò-

Plaques instal·lades a la teulada de l’escola bressol 
de Balenyà. Foto: AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONA
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mics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on operen, en comptes 

de guanys financers”, tal com diu la redacció de la Llei del sector elèctric, després de 

les novetats introduïdes per un decret del juny del 2020 que recull la directiva europea 

en aquest àmbit (Directiva 2018/2001, relativa al foment de l’ús d’energia procedent 

de fonts renovables).

És important també notar que la llei exigeix que aquestes comunitats (les CER) 

siguin “entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i 

efectivament controlades per socis o membres que estan situats en les proximitats 

dels projectes d’energies renovables” que impulsen, és a dir, que tanca la possibilitat 

Les plaques ajuden a conscienciar els alumnes sobre 
l’estalvi energètic. Foto: AJ. DE MOLLET DEL VALLÈS
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que acabin sent controlades per grans companyies no establertes en l’àmbit de la 

proximitat.

Les comunitats energètiques permeten també una lluita més efectiva contra la 

pobresa energètica d’una part important de la ciutadania, tal com veurem més enda-

vant en alguns exemples concrets. La directiva europea ho assenyala, quan diu que 

l’autoconsum compartit “ofereix també oportunitats a les comunitats d’energies re-

novables per impulsar l’eficiència energètica a les llars i ajuda a combatre la pobresa 

energètica existent mitjançant la reducció del consum i la reducció en els preus de 

subministrament”.

Les comunitats ciutadanes d’energia (CCE) es diferencien de les CER en dues 

coses: no cal que siguin locals, poden ser d’àmbit superior, i, d’altra banda, no estan 

circumscrites a les energies renovables. A banda d’això, les CCE han de tenir garantit 

per part dels estats l’accés a tots els mercats organitzats de l’energia directament o 

a través de l’agregació. S’entén per agregació aquella activitat que combina múltiples 

consums o electricitat generada de consumidors, productors o instal·lacions d’em-

magatzematge per a la seva venda o compra en el mercat de producció d’energia 

elèctrica; dit d’una altra manera, és la capacitat de modular el consum de manera 

flexible per adaptar-lo als preus del mercat i a les necessitats globals del sistema. Per 

tant, una CEE podrà fer dues coses: o bé subcontractar un agregador independent per 

portar a terme les seves finalitats, o bé constituir-se com a agregador independent 

per fer-ho per ella mateixa en el mercat, agregant les generacions i/o consums dels 

seus membres. Aquesta última possibilitat obre les portes a una revolució en el món 

de l’electricitat, ja que permet que, per primera vegada, un grup de petits usuaris pugui 

entrar en un mercat fins ara restringit a grans corporacions.

Finalment, les comunitats d’autoconsum col·lectiu (ACC) són grups de diver-

sos consumidors que s’alimenten, de manera acordada, d’energia elèctrica provinent 

d’instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades a aquestes 

últimes. En aquest cas, la llei és estricta i defineix què s’entén per instal·lacions prò-

ximes: un radi de mig quilòmetre. Diu textualment que cal que “es trobin connectats, 

tant la generació com els consums, en baixa tensió i a una distància entre ells in-

ferior a 500 metres”. Aquesta és, probablement, la fórmula legal que serà més fàcil 

d’utilitzar en el futur.

Osona, projectes pioners en una vintena de municipis
Baixem a la realitat local per veure quines experiències de comunitats energètiques 

es troben en marxa a Catalunya. Una de les comarques més avançades en aquest 

àmbit és la d’Osona, ja que la seva Agència Local de l’Energia, dependent del Consell 
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Comarcal, porta gairebé 20 anys assessorant els ajuntaments i impulsant la transició 

energètica. Gil Salvans, responsable tècnic de l’Agència, ens explica els casos més 

avançats.

A Balenyà, les plaques fotovoltaiques instal·lades a la teulada de la llar d’infants 

tenen una potència de 40 kW d’energia, dels quals 10 kW es faran servir per alimentar 

el mateix edifici, i els altres 30 kW es repartiran entre 30 veïns que es troben en les 

proximitats. Per poder-ho fer de manera legal i transparent, l’Ajuntament estudia dues 

possibilitats: o fer un conveni amb alguna entitat ja existent al municipi o bé amb una 

cooperativa de nova creació que agrupi tots els veïns interessats. La comercialització 

de l’energia resultant es farà a través d’una operadora catalana, Estabanell, amb seu 

a Granollers, que dona servei a Osona i a altres comarques. A Olost i a Sobremunt 

(aquest darrer, micropoble amb només 78 habitants) també s’estan fent projectes si-

milars d’autoconsum compartit a partir de plaques fotovoltaiques.

Gil Salvans creu que cal ajudar des de les administracions per facilitar que aques-

tes iniciatives de comunitats energètiques puguin anar consolidant-se. “Portem molts 

anys fent aquesta feina des de l’Agència Local de l’Energia d’Osona”, diu, “però és ara, 

des de fa poc, que la legislació europea i l’espanyola han obert les portes que no només 

se’n beneficiïn instal·lacions municipals de les fonts renovables, com ja acostuma a 

ser normal, sinó que serà rendible i desitjable la col·laboració entre particulars i l’Ad-

ministració local. Ara és quan podrem avançar molt més de pressa”. Altres projectes 

en marxa a la comarca d’Osona són a Sant Pere de Torelló (en aquest cas, vinculat al 

polígon industrial i al fet de poder compartir serveis energètics entre diferents empre-

ses), a Manlleu, a Tona, a Centelles (població on el 92% del veïnat està amb Electradis, 

operador energètic municipal), i fins a una vintena d’exemples.

Hi ha casos que són variants interessants. Per exemple, a Sant Julià de Vilatorta, 

el projecte parteix d’un bloc de pisos de protecció oficial construït per l’Institut Català 

del Sòl (Incasòl) i que allotja famílies vulnerables. Els aïllaments deficients en una zona 

on hi fa força fred a l’hivern i el fet que la calefacció sigui elèctrica fan que les factures 

de la llum sovint siguin superiors a les de lloguer. La iniciativa, sota el paraigua del 

projecte de la Diputació de Barcelona “Renovables per a tothom”, ha permès construir 

una instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’edifici en la modalitat d’autoconsum com-

partit amb compensació d’excedents. L’Incasòl hi ha invertit 22.000 euros; ja s’ha fet 

l’acord de repartiment de l’energia amb els veïns i ara està en marxa el procés de canvi 

dels contractes amb les diferents comercialitzadores, la qual cosa es fa amb l’asses-

sorament de l’Agència Local de l’Energia d’Osona per la complexitat burocràtica que 

això implica per a les famílies. Es calcula que l’estalvi que es produirà amb aquest nou 

sistema permetrà recuperar la inversió en un termini de sis o set anys.
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Mollet del Vallès, implicació a través de les AFA i de les 
escoles
Un altre model és el que ha impulsat la Diputació de Barcelona a través del programa 

“A-prenem el sol”. Es tracta d’implicar les famílies mitjançant l’AFA (el que fins fa poc es 

coneixia per AMPA) d’una escola en la qual s’instal·len plaques fotovoltaiques; l’estalvi 

que en resulta permet retornar la inversió en forma d’espècies cap a les activitats que 

organitza l’AFA. A Mollet del Vallès, segons explica Joan Francesc Muñoz, cap de sec-

ció de Transició Energètica de l’Ajuntament, ja està funcionant a l’escola Sant Vicenç.

La instal·lació fotovoltaica ha estat finançada entre el consistori (90%) i l’AFA 

(10%), amb una inversió total de gairebé 23.000 euros, mentre que la Diputació hi ha 

aportat el projecte executiu. Produeix 24.000 kWh anuals, el 38% de la despesa energè-

tica de l’escola. Però els 2.200 euros que hi ha invertit l’associació de famílies es preveu 

que es recuperin en tan sols dos anys i mig, perquè l’Ajuntament cada any retorna 

l’equivalent a l’estalvi energètic aconseguit amb inversions a l’escola. A més, hi ha una 

part de les plaques que serveixen per fer activitats educatives amb els alumnes, amb 

la qual cosa s’aconsegueix també la conscienciació dels infants al voltant de l’energia 

renovable. La Diputació aporta material pedagògic i divulgatiu per a aquesta finalitat 

del projecte.

“La idea és sobretot que la ciutadania s’impliqui en l’autoconsum”, explica Joan 

Francesc Muñoz. “Fins ara, en altres projectes precedents similars, eren les adminis-

L’energia generada i estalviada es monitora diàriament. 
Foto: AJ. DE MOLLET DEL VALLÈS
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tracions qui ho pagaven tot. És un canvi de mentalitat que hem d’anar estenent a més 

escoles”. El pas següent serà que de l’energia generada en la instal·lació d’una escola 

no solament se’n beneficiïn les famílies que hi tenen alumnes, sinó també altres veïns 

que tinguin els habitatges particulars als voltants. Una altra escola que ha participat 

en el projecte “A-prenem el sol” ha estat la Simeó Rabassa, de Martorelles, també al 

Vallès Oriental.

Rubí Brilla, suport a una desena de comunitats veïnals
A Rubí, un municipi de la segona corona metropolitana amb gairebé 80.000 habitants, 

l’Ajuntament ja fa 10 anys que té en marxa la unitat Rubí Brilla, que desenvolupa po-

lítiques i accions transversals de reducció i d’eficiència en els consums energètics i, 

per tant, de reducció d’emissions i de lluita contra el canvi climàtic. Tot i que ja ha 

donat suport a nombroses iniciatives d’autoconsum compartit en l’àmbit industrial, 

ara ha iniciat una nova línia de treball per acompanyar comunitats de propietaris que 

volen sufragar instal·lacions fotovoltaiques en els seus edificis. A la primera edició de 

“Comunitats Rubí Brilla” s’hi van presentar una desena de projectes, dels quals nou ja 

tiren endavant. Dues iniciatives es troben en la fase de sol·licitud de subvencions i de 

recerca de finançament, mentre que les altres set encara estan tancant els projectes i 

pactant la decisió de la comunitat.

Instal·lació de plaques a la coberta d’una nau 
industrial d’un polígon de Rubí. Foto: RUBÍ BRILLA
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Marta Morera, responsable tècnica de Rubí Brilla, explica que la col·laboració 

municipal no es limita a l’assessorament i a l’ajuda a l’hora de demanar subvencions 

públiques, sinó que també inclou reduccions del 50% en l’IBI, l’impost sobre béns im-

mobles, cosa que suposa un estalvi des del minut zero per als propietaris que posen 

en marxa la comunitat energètica. “Hi ha tipologies diverses en aquestes primeres co-

munitats, tant d’habitatge antic com de recent. On surt més a compte és als edificis 

antics, perquè el projecte pot incloure també altres mesures d’aïllament de la façana, 

tancaments, etc., a part de les plaques fotovoltaiques”. L’avantatge d’aquesta prova 

pilot és que ja tenen escollida la comercialitzadora elèctrica: Enertika, guanyadora (dins 

d’una unió temporal d’empreses [UTE] amb dues empreses més, Zener i Km0) del pri-

mer concurs d’autoconsum col·lectiu en el sector industrial de Rubí, dut a terme durant 

el 2020, el primer també d’aquestes característiques a tot l’Estat espanyol.

Els municipis tenen un paper fonamental en el desenvolupament energètic per 

tal de minimitzar la burocràcia i promoure formes d’incentius que millorin la rendibilitat 

de les instal·lacions i facilitin així la participació d’una gran part de la ciutadania. “Fer 

una transició energètica i ecològica requereix un canvi cultural que haurà de ser sòlid, 

convençut i, a més, molt ràpid”, comenta respecte a això Gonçal Luna, membre de l’Ofi-

cina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. “En aquest 

sentit, les fórmules que plantegen les comunitats energètiques són fonamentals per 

teixir aliances entre tots els actors locals i per fer aquest canvi de model descentralitzat 

de producció i de consum de l’energia que ens pot dur cap a un món més sostenible i 

respectuós amb el medi ambient.”

Tots aquests projectes municipals basats en les comunitats energètiques comp-

ten amb el suport i el compromís de la Diputació de Barcelona per al compliment dels 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030, aprovada per l’ONU, 

especialment del número 7 (garantir energia neta, segura i assequible per a tothom), 

de l’11 (aconseguir ciutats i comunitats humanes resilients i sostenibles) i, sobretot 

en aquest cas, del 13 (impulsar mesures de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic).
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Sandra Vicente 

HIDROGEN VERD: 
ÉS REALMENT 
SOSTENIBLE EL 
COMBUSTIBLE 
DEL FUTUR?

Amb el 
suport de:
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Els combustibles fòssils tenen els dies comptats. L’esgotament imminent de les re-

serves de petroli és la crònica d’una mort anunciada. El 2014 va començar la desin-

versió, després d’un ball de preus del barril de cru, que el va portar del màxim històric 

a mínims mai vistos des del 1975. Centenars d’empreses van decidir retirar les seves 

accions dels projectes petroliers. “Invertir en cru és il·lògic. Les reserves s’esgotaran 

en dos anys”, va dir el president de Repsol, Antoni Bufrau, el 2018. El pronòstic va 

ser massa pessimista, però no desencaminat: s’espera que els cotxes de combustió 

siguin història el 2050, any que la Unió Europea va marcar com a data límit perquè el 

80% de l’energia provingui de fonts renovables. 

“Europa té perfectament identificat el problema. Sap que s’acosta una davalla-

da important en la producció de petroli en els pròxims quatre anys i hi ha de trobar 

desesperadament una alternativa”, assegura el doctor en Física i investigador del 

CSIC Antonio Turiel. El nom d’aquesta alternativa és l’hidrogen i s’ha convertit en la 

nineta dels ulls d’Europa. Els seus governs i les grans empreses volen invertir mili-

ons, a través del fons Next Generation EU, en la “descarbonització” de l’economia. 

Així, companyies capdavanteres d’un dels sectors més contaminants del món volen 

fer la seva “transició verda” i aposten per la creació de plantes d’hidrogen. Però és 

aquesta proposta realment sostenible i viable?

L’hidrogen, l’element més abundant del planeta
L’hidrogen és, des de fa alguns anys, un element molt valorat especialment per sectors 

que necessiten molta energia per funcionar, com el de la mobilitat i el transport de mer-

caderies, que veuen en la producció d’hidrogen una solució per als seus mercats. Una 

pila d’hidrogen, per exemple, té unes 100 vegades més potència que una d’elèctrica, 

motiu pel qual es planteja com el futur per a camions, vaixells o avions, que han de fer 

grans trajectes sense possibilitat de proveir-se de combustible. 

Ecologistes i alguns científics crítics denuncien que 

l’hidrogen no pot ser una alternativa al petroli perquè té un 

alt cost de producció i distribució
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Però, tot i ser la substància química més abundant del planeta, l’hidrogen no es 

troba sol a la natura: sempre es troba mesclat amb altres elements formant recursos 

com aigua, gas o petroli i, per tant, per separar-lo i usar-lo, s’hi han d’aplicar diferents 

processos. Per si mateix, doncs, no és una font d’energia: “S’han de fer servir altres 

fonts d’energia per obtenir-lo i, cada cop que es fa aquesta transformació, una part 

de la potència es perd en forma de calor”, explica Turiel, fent referència a la segona 

llei de la termodinàmica. Avui en dia, el 99% de l’hidrogen encara s’extreu del gas (hi-

drogen blau) o del petroli (hidrogen gris), segons dades de la consultoria energètica 

Wood Mackenzie, i ambdós deixen anar emissions de CO2. 

L’alternativa seria l’anomenat hidrogen verd, que s’obté exclusivament d’energi-

es renovables. Si aquesta pot ser una opció, per què no se’n fabrica més? “Si no hi ha 

més hidrogen verd, és perquè és més car“, diu Marcos Rupérez, enginyer industrial 

especialitzat en tecnologies d’hidrogen. “Ara el New Green Deal de la Unió Europea hi 

inverteix, per abaixar-ne el preu”, hi afegeix. De fet, una de les maneres més habituals 

La gran presa del riu Inga al 
Congo. Foto: ΧΡΊΣΤΟΣ ΊΜΜΑΝΟΕΛ

Avui en dia, el 99% de l’hi-
drogen encara s’extreu del gas 
(hidrogen blau) o del petroli 
(hidrogen gris)
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Antonio Turiel: “Hi ha dues 
opcions: o el decreixement o 
el que sembla que farà la UE 
sense reconèixer-ho: el colo-
nialisme energètic”

d’obtenir hidrogen verd és a través de l’aigua, un recurs molt preuat que precisament 

va començar a cotitzar a la borsa al desembre passat.

Colonialisme energètic
Les preses hidràuliques i l’ús de l’aigua per a finalitats que van més enllà del consum i 

del regadiu han generat mancances i sequeres en territoris rodejats de rius de i llacs. 

L’espoli dels recursos és una de les conseqüències de les produccions globals a gran 

escala i, tot i que la producció d’hidrogen no requereix grans quantitats d’aigua, “sí que 

afegirà estrès hídric a aquelles regions que ja el pateixen”, reconeix Turiel. Així, per pro-

duir les ingents quantitats d’hidrogen verd que requerirà Europa, es necessiten preses 

enormes, impossibles de situar als rius o llacs europeus. “Es parteix de l’assumpció 

falsa que tenim energia renovable il·limitada, però no és veritat”, diu el físic, que afirma 

que, actualment, les renovables només poden cobrir vora el 40% de la demanda ener-

gètica mundial. 

L’expert, que recentment va assistir a la Comissió de Transició Ecològica del 

Senat per alertar sobre aquesta situació, assegura que “no podrem produir tant com 

consumirem” i davant d’això s’obre una dicotomia: “El decreixement o el que sembla 

que farà la Unió Europea sense reconèixer-ho: recórrer al colonialisme energètic”. 

És per això que el futur apunta cap a regions com el Congo, que acollirà la que serà 

la presa més gran del món al riu Inga, impulsada pel Govern alemany. D’aquesta 

necessitat de deslocalitzar la producció en neix un dels principals inconvenients eco-

nòmics i ecològics de l’hidrogen: el transport.

El cost del transport d’hidrogen
Transportar hidrogen és tècnicament bastant més complicat que fer-ho amb qualsevol 

altre hidrocarbur. Si es fa en mode líquid, és poc eficient, ja que s’han d’assolir tempe-

ratures molt baixes, que requereixen una gran quantitat d’energia. L’altra modalitat que 

s’està popularitzant és transportar-lo en estat gasós. Però fer-ho no és tan fàcil: els 

gasoductes actuals estan fets en la seva majoria d’acer, un material al qual l’hidrogen 
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s’enganxa. Per evitar que això passi, s’haurien de revestir de polímer, però aquest com-

post s’esquerda amb temperatures extremes. I una gran part de l’entramat de gasoduc-

tes passa per deserts d’Àfrica o pel bell mig de Rússia.

“Els gasoductes només tenen sentit si generem una quantitat d’hidrogen bes-

tial, però ara no és possible”, afirma Marcos Rupérez. Així, la fórmula que s’ha trobat 

avui per solucionar aquest problema és barrejar l’hidrogen amb el gas natural i trans-

portar-lo a través dels gasoductes. D’aquesta manera s’entén millor la gran inversió 

que han fet empreses com Naturgy i Enagás, que participaran en un megaprojecte de 

producció i distribució d’hidrogen per tal de poder conservar la xarxa de gasoductes 

que, d’una altra manera, estaria condemnada a l’oblit. També Repsol ha volgut un tros 

del pastís i liderarà un consorci europeu, finançat pel Pacte verd europeu.

Rupérez considera que transportar l’hidrogen a través de gasoductes no és 

bona idea. “Els electrodomèstics que funcionen amb gas només poden suportar un 

tant per cent molt petit d’hidrogen; per tant, la gran majoria d’energia que rebrem 

serà de part del gas”, assegura. Per la seva banda, Antonio Turiel també explica que, 

quan l’hidrogen surti per la clau, ho farà amb una pressió bastant més baixa que el 

gas amb el qual estarà barrejat. “Això vol dir que ens roben una quantitat significa-

tiva d’energia. Haurem de consumir més per fer el mateix i ens cobraran més car”, 

assegura. 

Marcos Rupérez: “Els electro-
domèstics que funcionen amb 
gas només poden suportar un 
tant per cent molt petit d’hi-
drogen”

Aquesta afirmació també és compartida per l’organització danesa Foresight 

Climate & Energy, que ha realitzat un estudi que afirma que, el 2050, les bombes de 

calor tradicionals encara seran més eficients i econòmiques per escalfar una llar 

que no pas els bullidors d’hidrogen. “Estem usant sòl cultivable per fer parcs eòlics i 

aigua que podria ser per a cultius sense tenir clar que aquesta tecnologia pugui sos-

tenir les necessitats reals de la població”, es lamenta Mònica Guiteras, investigadora 

dels impactes dels models energètics per a Enginyeria sense Fronteres (ESF). De 

moment, però, la generació i el transport de l’hidrogen són el gran negoci que la Unió 

Europea i els diversos països que en formen part volen afavorir amb els fons del Next 

Generation UE.
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El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, amb la rectora de la URV i altres 
membres de la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud. Foto: ROGER SEGURA

Un nou vector, els actors de sempre
El Govern de l’Estat espanyol va anunciar a finals del 2020 la seva intenció d’invertir 

més de 1.500 milions d’euros per impulsar la tecnologia de l’hidrogen verd. Gràcies 

als fons Next Generation EU, s’espera arribar a una inversió de 8.900 milions abans 

del 2030. A Catalunya, també aprofitant-se dels fons europeus, la Generalitat ha fet de 

l’hidrogen un dels seus 27 projectes emblemàtics i pretén crear “una plataforma agluti-

nadora de diferents iniciatives al voltant de l’hidrogen verd”, segons s’explica al pla Next 

Generation Catalonia. Aquest projecte duu el nom de “Vall de l’hidrogen Catalunya“ i es 

finançarà amb 6.500 milions d’euros; hi participaran empreses com Naturgy, Celsa o 

ICL i es coordinarà des de la Universitat Rovira i Virgili. Segons explica la seva web, hi 

prenen part fins a 100 organitzacions públiques i privades.
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Catalunya preveu crear la 
‘Vall de l’hidrogen’ amb la 
inversió de 6.500 milions 
d’euros provinents del Next 
Generation Catalonia

“Són els actors de sempre, que s’han posat una màscara verda, però tenen 

els mateixos objectius i perpetuen un model que ja s’ha demostrat que no funcio-

na”, assegura Josep Nualart, investigador d’energia i clima a l’Observatori del Deute 

en la Globalització (ODG). Segons Nualart, la voluntat de convertir Espanya en el 

hub d’hidrogen d’Europa respon a una lògica del passat: “Volem allotjar cadenes de 

subministrament, oblidant que és exactament el que vam pretendre amb el gas i no 

va funcionar. No aprenem dels nostres propis errors”, es lamenta. Segons dades de 

l’Hydrogen Council, les empreses espanyoles són les que més aposten per aquesta 

tecnologia. Només Endesa, Iberdrola i Naturgy sumen més de 53.000 milions d’eu-

ros en projectes que, al seu torn, també estan vinculats a l’arribada dels fons Next 

Generation EU. 

“Ens volen fer creure que serà un canvi a positiu, cap a una Europa més verda, 

però necessitem un canvi radical si volem sostenibilitat i sobirania real”, assegura 

Mònica Guiteras. Rupérez considera que, per ser coherents amb el discurs de la tran-

sició verda, “l’únic que té sentit és produir hidrogen de proximitat, allà on el necessitis 

i sense haver de transportar-lo”, però sembla que els megaprojectes globals seran a 

l’ordre del dia. “Caldrà veure com evoluciona la demanda i el model de consum, però 

el que és clar és que el coll d’ampolla no passarà per manca d’hidrogen, sinó per la 

capacitat de produir energia renovable”, hi afegeix Rupérez. 

No és l’energia: és el model
“No és que, des de certs col·lectius, ens oposem a tots els projectes que ens proposen; 

és que el coneixement és molt elitista i no ens n’arriba tota la informació”, diu Mònica 

Guiteras, que també es pregunta si l’energia derivada de l’hidrogen “arribarà realment 

a les famílies o només servirà per a grans projectes”. Des d’organitzacions com ODG 

o ESF consideren que “la veritable transició energètica hauria de donar-se per motius 

ecològics, no per continuar fent negoci. És per això que l’hidrogen no hauria de ser 

l’actor protagonista de la transformació”, apunta Nualart. Així ho pensa també Antonio 

Turiel, que considera que l’hidrogen serà un factor important però no pas el principal. 
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“Es tracta d’un vector energètic molt limitat, que tira endavant perquè és l’única opció 

que tenim, però el que es planteja és de bojos i vol camuflar un intent desesperat de 

mantenir un sistema que no s’aguanta”, assegura l’investigador del CSIC.

El consum d’energia primària a 
Catalunya ha augmentat gairebé 
un 50% en els darrers 20 anys 
i la tendència continuarà a 
l’alça

El consum d’energia primària a Catalunya ha augmentat un 48,8% en els dar-

rers 20 anys i la tendència continuarà a l’alça. “No es tracta de canviar una energia 

per una altra, sinó de canviar el model de consum. Hem d’aprendre a fer servir millor 

les energies, a consumir el que puguem produir, sense explotar persones i territoris”, 

exposa Josep Nualart. Canviar el cotxe per la bici, consumir producte local o deixar 

de banda els plàstics són alguns gestos petits que poc tenen a fer en un joc en què 

les grans empreses ja han decidit les regles i volen continuar guanyant. “Renovables 

sí, però no així” és el lema que han adoptat recentment els moviments ecologistes i 

per la sobirania energètica. Com afirma Nualart: “No n’hi ha prou de pintar de verd la 

mateixa recepta de sempre”.
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Manel Riu 

DE QUÈ VIUREM?  
LA CRISI ENERGÈTICA 
FORÇA LA 
TRANSFORMACIÓ DEL 
MÓN LABORAL

Foto: CADE MARTIN

Amb el 
suport de:
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Concentracions davant de les empreses. Manifestacions i protestes. Carreteres ta-

llades. Expedients de regulació d’ocupació. Els últims anys i especialment durant la 

pandèmia, centenars de treballadors de sectors industrials com els de l’aviació o l’au-

tomoció han sortit al carrer per defensar els seus llocs de feina. La descarbonització 

de l’economia obliga els sectors vinculats a usos molt intensius d’energia i de materi-

als a repensar el seu model de negoci.

Com es poden garantir unes condicions de vida dignes per a aquests treballa-

dors i alhora deixar de promoure la indústria contaminant? Com ha de ser la transició 

energètica per no deixar ningú enrere? Diversos actors del sindicalisme i de l’ecologis-

me coincideixen a assenyalar que la clau de volta és l’anomenada transició justa. Però 

com fer-la? Quines són les feines que cal promoure en aquest sentit?

Repartir la factura de la transició
El repte d’indústries com les de l’aviació o les de l’automoció és molt semblant al que 

s’ha afrontat en sectors com el miner en les darreres dècades, però a una escala més 

gran. En aquest context, el sindicalisme crida a no repetir errors i fer una transició que 

compensi de manera equitativa els impactes negatius sobre l’ocupació de les polítiques 

per a la sostenibilitat. En altres paraules, que no ho paguin els treballadors amb acomia-

daments o precarització. La demanda d’un repartiment equitatiu dels costos d’aquesta 

transformació, de fet, ja ha estat assumida per l’Organització Internacional del Treball i 

forma part de l’Acord de París contra l’emergència climàtica. Per arribar a aquest objec-

tiu, calen estratègies de compensació, però també plans integrals de reindustrialització.

En un context d’emergència climàtica, el repte no és només 

crear noves feines útils, sinó també evitar l’abandonament 

dels qui han treballat fins ara en els sectors més 

contaminants

Cal que la transició energè-
tica compensi de manera equi-
tativa els impactes negatius 
sobre l’ocupació
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A Espanya, el Govern ha aprovat l’anomenada Estratègia per a la transició justa, 

que inclou mesures com les polítiques actives d’ocupació especialitzades en les co-

marques més afectades i en zones rurals despoblades. Les valoracions d’aquest pla 

són desiguals. Per a Salvador Clarós, coordinador sectorial de la Secretaria de Política 

Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya, “sobre el paper, el pla està ben plan-

tejat”, però hi ha dubtes i temors “per veure què passa després amb aquests papers. 

Caldrà garantir la participació sindical a través del diàleg social“.

Segons ell, serà clau que els fons europeus es dediquin a transformar el model 

econòmic cap a l’economia circular en lloc de perpetuar-lo. De fet, el mateix sindicat 

ha posat sobre la taula propostes per millorar aquests plans. A l’informe Propostes de 

CCOO per a la transició energètica justa, l’organització plantejava que les empreses 

que tanquin fàbriques assumeixin un augment d’un 20% del cost del desmantellament 

per finançar la recol·locació de treballadors i la reindustrialització de la zona.

Per a Carmen Madorrán, professora de Filosofia de la Universitat Autònoma de 

Madrid i membre del Fòrum Transicions, un think tank ecologista, l’estratègia del Go-

vern té una mancança clau: “En els plans actuals de transició energètica hi ha un elefant 

a l’habitació: que el model de distribució i de consum del capitalisme és insostenible, 

Foto: ÀLEX RECOLONS
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que la necessitat de créixer infinitament fa que xoquem amb els límits biofísics del pla-

neta. Es planteja una transició superficial que no assumeix aquesta incompatibilitat”.

Noves feines per a un nou món
Clarós aprofita l’exemple de l’aviació per obrir el focus i fer un dibuix de la dimensió 

transformadora de la crisi energètica: “Tinguem en compte que el turisme és mobilitat. 

I a Catalunya és, molt majoritàriament, mobilitat de llarga distància. Quasi tots venen 

amb avió”. L’exemple és una mostra de la interconnexió entre sectors econòmics i 

la dependència que encara tenim vers els combustibles fòssils. Per aquest motiu, a 

Comissions Obreres creuen que no es tracta de fixar-nos només en les activitats més 

contaminants, sinó de repensar el model productiu de dalt a baix. Clarós recorda que, 

fins ara, el desenvolupament econòmic ha estat estretament lligat al consum energè-

tic: “Estem obligats a gastar menys energia, tant per l’emergència climàtica com per-

què el pic del petroli ens limitarà molt més. Per tant, si no canviem el model productiu, 

patirem”.

En aquest sentit, la indústria automobilística hi té un paper important. De mo-

ment, el sector ha trobat, en la producció de cotxes elèctrics, una primera sortida per 

reduir l’ús de combustibles fòssils. El debat pendent, però, serà si aquest pas serà 

suficient tenint en compte que una part dels components dels motors elèctrics pro-

venen encara de materials finits. Potser per això, un dels processos més esperats és 

la servitització de la indústria. És a dir, un nou paradigma en què es compren menys 

coses, i el focus passa de la propietat a l’ús d’aquests béns. Així, canvien també el 

model de negoci de moltes empreses i el tipus de feina que ofereixen. “Ja no treballarà 

tanta gent a la fàbrica fent màquines” perquè molts cotxes seran compartits, preveu 

Clarós; però, d’altra banda, “caldrà reforçar tots els serveis auxiliars a la indústria i totes 

les aplicacions i el software que l’envolta”.

La indústria dels vehicles no és l’única que està en escac. Els plans de recupe-

ració de la crisi de la Covid-19 a Espanya també assenyalen cap a una transformació 

d’envergadura del sector de la construcció, substituint la nova edificació per la reha-

“No es tracta de fixar-nos 
només en les activitats més 
contaminants, sinó de repensar 
el model productiu de dalt a 
baix”, diu Salvador Clarós
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bilitació. Aquest model es pot aplicar en múltiples indústries. En aquest sentit, alguns 

dels camps per créixer que assenyala el darrer informe de CCOO Transició energèti-

ca justa i transformació global: respostes sindicals al canvi climàtic són la reparació 

i remanufactura, l’ecodisseny per allargar la vida útil dels objectes, el reciclatge i la 

transformació de residus en subproductes o la contractació de serveis d’il·luminació, 

de calefacció i de comunicacions. Vicent Borràs, investigador del Centre d’Estudis So-

ciològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), recorda que és el context de cada 

època el que defineix les feines que fan falta: “No hem d’oblidar que les feines són una 

construcció social, són una mostra de les prioritats socials”.

L’any 2019, Ecologistes en Acció i la Fundació Biodiversitat van publicar l’informe 

Escenaris del treball en la transició ecosocial 2020-2030 per dibuixar com pot canviar 

el panorama laboral amb la crisi climàtica a través de diverses simulacions. Si s’apos-

tés per un Green New Deal, l’informe veu oportunitats importants per a una expansió 

de l’ocupació compatible amb una reducció substancial de les emissions: “Els nostres 

resultats ens parlen d’un milió de llocs de treball nous sota el marc del mercat laboral 

actualment existent”.

En canvi, si s’optés per un decreixement, que, segons l’informe, és preferible al 

Green New Deal per evitar les pitjors conseqüències de l’emergència climàtica, la tran-

sició comportaria un augment de l’atur: “La reducció d’emissions aniria lligada a una 

pèrdua neta d’ocupació si no es modifica de forma substancial el mercat de treball. En 

concret, parlaríem de la pèrdua de dos milions de llocs de treball en l’actual mercat”. El 

decreixement aniria acompanyat, a més, d’un augment del pes del sector primari, però 

la indústria i els serveis seguirien predominant.

Les conclusions assenyalen que qualsevol esforç és necessari per mitigar la cri-

si ecològica, i, per tant, es fa una crida a repartir el treball remunerat amb l’establiment 

d’una jornada laboral de 30 hores que eviti acomiadaments. Des de CCOO, Salvador 

Clarós admet que hi ha incertesa sobre el resultat laboral de la transició energètica: 

“L’únic que podem assegurar és que històricament en les revolucions industrials s’ha 

“La reducció d’emissions 
comportarà una pèrdua 
d’ocupacions si no es 
transforma el mercat 
laboral”, segons un informe 
d’Ecologistes en Acció
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perdut ocupació perquè moltes feines s’automatitzen, però com a resultat final se n’ha 

guanyat molta més pels nous treballs que sorgeixen en sectors industrials i també 

en altres sectors com el de les cures. El repte és dotar de recursos suficients per fer 

la transició d’unes tasques a unes altres sense que ni els treballadors ni els territoris 

quedin a la cuneta. Aquesta és la reivindicació sindical de la transició justa”.

Cures, l’oportunitat de professionalitzar el temps regalat 
de les dones
L’estudi d’Ecologistes i de la Fundació Biodiversitat alerta, més enllà de càlculs, que una 

gran part dels treballs que sostenen la vida no són remunerats avui dia, i que cal incor-

porar-los en qualsevol pla de transició a una economia més justa. De fet, segons dades 

del darrer informe de la desigualtat d’Intermón Oxfam en el marc del Fòrum Econòmic 

de Davos, cada dia es treballen a Espanya 130 milions d’hores en treballs de cura no re-

munerats. Aquesta xifra, que es carrega en un 80% sobre les dones, supera el nombre 

d’hores de les feines que sí que són reconegudes pel mercat de treball.

L’assumpció de les tasques de cura per part de les dones fa que aquestes tinguin 

un índex més alt de temporalitat i de parcialitat en els treballs productius. A Catalunya, 

el 14% de dones que treballen a temps parcial ho fan per dedicar-se a tasques de cura 

d’infants o de familiars, mentre que els homes només ho fan en una proporció del 4%, 

Cadena de muntatge de la furgoneta elèctrica  
e-NV200 a Barcelona Foto: NISSAN
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segons l’estudi Les condicions de vida i de treball de les dones que CCOO va fer públic 

fa un any.

Per això, l’investigador Vicent Borràs destaca que cal reconèixer les oportunitats 

d’aquest sector en un nou model laboral: “El treball de cures serà cada vegada més 

necessari perquè hi ha una crisi de cures. Cada vegada hi ha més gent gran, amb unes 

necessitats d’acompanyament més grans”. Així doncs, l’oportunitat sembla clara des 

d’un punt de vista de generar ocupació, però Borràs adverteix que cal un canvi de fons 

en les prioritats socials per aprofitar-la.

“La qüestió és si nosaltres prestigiem aquest treball. Les condicions precàries 

que avui viuen moltes dones migrants individualment donarien perquè en treballessin 

dues o tres dignament. La qüestió és qui ho paga, amb quins impostos ho paguem. 

Fins ara s’ha esperat que les dones de la família regalin el seu temps per cobrir aquesta 

necessitat“, explica Borràs. El membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 

Quotidiana i el Treball (QUIT) creu que la via per dignificar el sector és professionalit-

zar-lo. Així doncs, caldria dotar-lo de formació reconeguda, d’una negociació col·lectiva 

de drets laborals i d’una intervenció decidida del sector públic.

Cada dia es treballen a 
Espanya 130 milions d’hores en 
treballs de cura no remunerats, 
xifra que es carrega en un 80% 
sobre les dones



 CRISI ENERGÈTICA  

116
 CRISI ENERGÈTICA  

116

Sergi Picazo 

YAYO HERRERO
“EL DECREIXEMENT  
JA NO ÉS UNA OPCIÓ: 
L’ECONOMIA DECREIXERÀ  
SÍ O SÍ”

Foto:  DAVID SABADELL

Amb el 
suport de:
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Vas canviar fa poc Madrid per un poblet petit a les muntanyes de Cantàbria. Per 

què?

Fa tres o quatre anys que vivíem entre Madrid i el poble, anant amunt i avall, 

però al final vam decidir quedar-nos aquí. Volíem viure en un entorn de natura, cultivar 

el nostre hortet… i, a més, ens agrada molt caminar per la muntanya. Era un projecte 

de vida que teníem amb la meva parella i que, per fi, hem tingut l’oportunitat de fer-lo 

realitat.

Quan els ecologistes expliquen que tenim davant una catàstrofe ambiental, alts 

graus de contaminació, l’escalfament global, l’amenaça d’una sisena extinció d’es-

pècies vives ja en marxa… hi ha gent que es paralitza i acaba no fent res perquè veu 

impossible aturar-ho sola i des del seu dia a dia.

L’emergència climàtica no s’ha de plantejar com una amenaça davant la qual ja 

no s’hi pot fer res, sinó tot al contrari: hi ha un problema quan confonem les dades amb 

la catàstrofe. Catastròfic, precisament, seria no fer res davant les dades. Tant de bo 

tinguéssim avui les dades climàtiques i de contaminació de principis dels anys noranta 

perquè això ens permetria revertir la major part del canvi climàtic que ve o, almenys, no 

estar a punt d’esgotar una bona part dels minerals necessaris per produir energia. Però 

això no vol dir que no hi hagi res a fer.

Però anem de pet cap al col·lapse ambiental, no?

Sí, sí, però t’ho explico millor: el col·lapse dels sistemes socioeconòmics no és 

una explosió que ho destrueixi tot de cop… sinó que és un procés de degradació de les 

condicions laborals, de pobresa, de formes de viure i dels límits del planeta. Però hi ha 

moltes possibilitats de fer coses encara. Podem canviar el nostre sistema econòmic, 

podem redistribuir la riquesa, podem aprendre a viure amb allò suficient. El que és 

segur és que, si no fem res pel planeta, les condicions de vida d’una bona part de la hu-

manitat es degradaran encara més que ara i augmentaran moltíssim les desigualtats.

Yayo Herrero és enginyera agrícola, antropòloga i un referent ecologista 

internacional. Actualment és sòcia de la cooperativa Garua i membre 

d’Ecologistes en Acció i del Fòrum de Transicions. Els seus últims llibres són, 

sota autoria col·lectiva fets amb altres companys de viatge, La gran encrucijada, 

La vida en el centro i Petróleo, i en tots reflexiona sobre la crisi climàtica i social 

actual i fa propostes des de la perspectiva ecofeminista. Als seus 55 anys ha 

deixat Madrid per viure en un poblet de muntanya a Cantàbria.
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Posem-nos a treballar. Per on hauríem de començar a actuar?

Tots els governs ja saben el que haurien de fer: el problema és que alguns no 

tenen voluntat política de fer-hi res i d’altres tinguin por de fer el tipus de coses que 

s’haurien de fer. Ja fa temps que la comunitat científica i activista té una llista enor-

me de propostes del que s’hauria de fer per frenar almenys l’escalfament global i la 

pèrdua de biodiversitat. Què s’ha de fer? Doncs, comencem per la transició cap a les 

energies renovables; després, prioritzem un sistema alimentari basat en els vegetals, 

els productes de proximitat i la producció de temporada, i, en tercer lloc, cal configurar 

un model de transport basat en el caminar, la bicicleta i el transport públic col·lectiu, 

que aquest sí que podria estar electrificat.

Però tot això, que tampoc semblaria una demanda utòpica ni radical, per què no es 

fa ja i a gran escala?

Saps quin és el problema fonamental, Sergi? Que hauríem de lluitar per disputar 

l’hegemonia cultural. Aquí tenim el repte principal, un repte educatiu, pedagògic, polític 

i dels mitjans de comunicació. Hauríem de començar per aquí.

Podem mantenir el nostre nivell de vida gràcies a aquesta transició ecològica cap 

a les renovables?

El que no diuen els governs ni la majoria dels mitjans de comunicació és que 

aquests canvis en el model de vida s’han de produir en el marc de la reducció de 

l’esfera material de l’economia, és a dir, dit planerament, que s’ha de reduir el consum. 

Hem de consumir allò suficient i necessari. Els qui podem viure amb menys hem de 

viure amb menys coses materials. Però, atenció, sí que podem tenir més coses no 

materials: més amics, més relacions, més temps.

“Què fem? Primer de tot: 
energia renovable, aliments de 
proximitat i transport públic 
elèctric”

“Per convertir tots els cotxes 
actuals en elèctrics, faria 
falta el doble de les reserves 
de liti que existeixen”
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Deixa’m fer d’advocat del diable, és a dir, d’advocat de Bill Gates i de la majoria dels 

governs occidentals. Bill Gates, en el seu últim llibre, defensa amb exemples con-

crets que els canvis tecnològics i els descobriments científics faran viable salvar el 

planeta i alhora mantenir el nivell de vida i de consum que tenen les classes mitja-

nes i altes a Europa i als Estats Units.

El relat dominant a la nostra cultura, no només el de Bill Gates, és que la tec-

nologia resoldrà tots els nostres problemes, fins i tot aquells creats per la mateixa 

tecnologia. Som una societat basada en la tecnolatria. A Bill Gates o a Elon Musk els 

demanaria que agafin la calculadora, o millor, paper i llapis, i que comptabilitzin els 

minerals que fan falta per fabricar un cotxe elèctric. Si volen convertir el nombre de 

cotxes de combustió que existeixen actualment al món en cotxes elèctrics, no surten 

els comptes! Per convertir tots els cotxes actuals en elèctrics, faria falta el doble de 

les reserves de liti que existeixen actualment. Aleshores, què passarà? En el millor dels 

Foto:  DAVID SABADELL
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casos, només una petita part privilegiada de la humanitat tindrà accés a aquesta tec-

nologia verda. La tecnologia és una condició necessària per a la transformació ecoso-

cial. No soc una persona tecnòfoba, però la tecnologia ha de venir acompanyada d’un 

repartiment de la riquesa i s’ha de posar al servei de tots els éssers vius, i no al servei 

de les taxes de beneficis de les grans empreses.

Els Verds a Alemanya, que podrien guanyar les properes eleccions, o propostes 

com el Green New Deal, d’una minoria del Partit Demòcrata dels Estats Units, pro-

posen una mena de transició verda dins el capitalisme… Tu, però, has estat crítica 

amb això. Per què?

S’ha de dir, primer, que és una victòria històrica de l’ecologisme que ara una 

bona part de l’agenda política global plantegi els reptes de l’emergència climàtica i 

d’una transició verda. És veritat, però, que probablement no se’n parla tant d’això per-

què haguem guanyat l’hegemonia… sinó per, com diu la filòsofa Isabelle Stengers, “la 

intrusió de Gaia”. És a dir, la mateixa crisi ecològica ha irromput en la política com un 

agent polític més. Ja no es pot parlar d’economia o de salut sense parlar de la natura.

Però…

Quan parlem de propostes com el Green New Deal o la transició verda, em falta 

un element: aquestes propostes es donen o no es donen en el marc d’una contracció 

general de l’economia? El decreixement de l’esfera material de l’economia no és ja 

una opció política: l’economia decreixerà materialment sí o sí. L’economia haurà de 

funcionar amb menys energia, i amb una energia amb menors taxes de retorn ener-

gètic, i amb menys minerals, amb menys terra fèrtil i amb més alteracions en el cicle 

de l’aigua. No és una opinió: són dades. Per tant, la clau és si aquestes propostes de 

transició verda consideren o no aquest decreixement. Sí que veig possible un Green 

New Deal, amb l’ajuda de les noves tecnologies, sempre que fos conscient de les li-

mitacions i de les necessitats de reducció del consum i que prioritzés un repartiment 

radical de la riquesa entre tothom. Per exemple, les propostes actuals de transició 

verda que fa la Unió Europea són inviables. I, si seguim per aquest camí, el risc serà 

pel naixement d’un nou ecofeixisme.

“El risc d’un capitalisme verd 
és que acabi en ecofeixisme”
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No he vist jo que cap partit d’esquerres a Catalunya o a Espanya proposi un progra-

ma econòmic radicalment ecologista que defensi frenar el consum, reduir la indús-

tria contaminant al mínim, posar fi als cotxes i anar cap al decreixement. Potser, 

perquè no els votaria ningú?

La majoria dels partits polítics d’esquerres són conscients de la crisi ecològica 

i dels límits ambientals del planeta; però, com m’han dit alguns d’ells a mi, seria un 

suïcidi polític presentar-se a unes eleccions proposant un model de decreixement o 

de la necessitat d’aprendre a viure amb menys. El càlcul electoralista xoca fins i tot 

amb l’imaginari polític d’ells mateixos. Els partits emergents que han sorgit els últims 

anys expliquen que, des de les teories populistes, s’han de llançar a la guerra electoral 

amb missatges que ja estiguin prèviament guanyats al carrer. Però fixa’t en un detall: 

aquests partits, als seus inicis, no parlaven gaire de feminisme… i, en canvi, ara ho te-

nen com un eix bàsic de campanya, després de les grans manifestacions dels últims 

dos anys. I alguns d’aquests partits han tingut un discurs molt fluix en qüestions eco-

logistes… fins que va arribar l’explosió dels Fridays for Future, d’Extinction Rebellion i 

dels joves activistes pel clima. Per tant, veient com funciona la maquinària electoral, 

n’espero poc, d’ells. Només es mouran quan els debats estiguin guanyats al carrer i 

entre la gent.

Vaja… i aleshores què faries mentrestant?

Doncs, el meu objectiu ara és bolcar-me al carrer i tractar d’impulsar el debat 

ecologista entre la gent. Per això, el treball que fan els moviments socials és brutal. 

Hem de guanyar l’hegemonia cultural també en la qüestió ambiental.

“No n’espero gaire, dels 
partits d’esquerres. Primer 
hem de guanyar el debat per 
ser hegemònics al carrer”
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Daniela del Bene i Irene González
Membres de la Xarxa per la sobirania energètica

PER QUÈ HEM DE 
CANVIAR EL MODEL 
ENERGÈTIC A 
CATALUNYA?

En un context internacional de grans desafiaments humans i de civilització, el tema 

energètic és un dels eixos centrals dels canvis radicals que necessitem com a espè-

cie i com a civilització humana. No obstant això, els governs no estan mostrant prou 

capacitat, força o voluntat política per recollir i escoltar les diverses veus de la societat 

civil i dels moviments socials. Els moviments són els qui han sostingut i acompanyat 

tot l’estrès psicològic, social i econòmic de les famílies i comunitats vulnerabilitzades, 

així com els efectes de la degradació ambiental arreu.

Moviments socials i científics compromesos porten dècades denunciant la de-

gradació ambiental i advertint-nos de les conseqüències catastròfiques del caos cli-
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màtic per als ecosistemes que sostenen la vida tal com la coneixem. També ens adver-

teixen que no és el planeta a qui hem de salvar, ja que seguirà existint d’alguna manera. 

Serem nosaltres, humans, els qui ja no tindrem les condicions necessàries per sobre-

viure, i com nosaltres, moltes més espècies animals i vegetals. Tot i així, científics, 

activistes, pobles originaris i camperols arreu del món són criminalitzats, silenciats 

i assassinats quan exposen aquests fets criminals i en denuncien els responsables.

Des del món empresarial i des de les portes giratòries de la política es presenta el 

desafiament climàtic i energètic com un assumpte bàsicament tecnològic: n’hi ha prou 

a canviar les fonts de generació d’energia i passar a les renovables, i tot podrà seguir 

com fins ara. Des de la nostra mirada com a Xarxa per la sobirania energètica, aquesta 

creença és un dels obstacles principals per a la transició energètica.

Fa quasi tres generacions que es promouen les energies renovables com a part 

de la solució. No obstant això, els grans projectes de tecnologies eòliques, fotovol-

taiques, hidràuliques, geotèrmiques, entre d’altres, ja s’han convertit en un altre gran 

negoci per a les grans transnacionals. Es beneficien d’incentius públics per desen-

volupar els seus projectes, signen contractes de compravenda d’electricitat que els 

garanteixen beneficis altíssims i els seus interessos estan blindats sovint per acords 

internacionals opacs com el Tractat de la Carta de l’energia. En mantenir el control de 

les renovables, les seguiran projectant no a benefici de la població i dels ecosistemes, 

sinó dels seus propis accionistes.

De fet, un estudi publicat recentment (Temper, Leah, et al. “Movements shaping 

climate futures: A systematic mapping of protests against fossil fuel and low-carbon 

energy projects“. Environmental Research Letters 15.12 (2020): 123004) mostra com 

els megaprojectes de renovables arreu presenten nivells semblants de conflictivitat 

social i de violència als d’energies fòssils, que, per cert, mai no han acabat d’explotar i 

obrir noves fronteres extractives (vegeu Vaca Muerta a l’Argentina, o les mines de car-

bó a Alemanya). L’estudi esmentat també apunta que els opositors als megaprojectes 

de renovables no neguen la necessitat d’un canvi tecnològic i de fonts energètiques, 

però volen tenir un paper vinculant en la presa de decisions respecte a això.

Catalunya també es troba immersa en aquest debat a causa de l’allau de propos-

tes de projectes d’instal·lació de renovables que s’ha succeït a tot el territori en el marc 

del Decret 16/2019 per a l’impuls de les energies renovables. Des de la Terra Alta fins al 

Pallars, passant per l’Empordà, s’estan consolidant plataformes de defensa del territori 

que, tot i donar suport a la necessitat de generar més energia d’origen renovable, sos-

tenen que cal urgentment una moratòria de tots aquests projectes i una planificació 

territorial, ambiental i socialment justa.

Paral·lelament, en barris com Sant Roc (Badalona), la Font de la Pólvora (Giro-

na), el Culubret (Figueres) o Torre Baró (Barcelona), les veïnes pateixen talls de llum 
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indiscriminats i massius que dificulten les seves activitats diàries i que responen a un 

manteniment deficient de les xarxes de distribució. Més del 10% de la població catala-

na es troba en situació de pobresa energètica, vivint amb temperatures inadequades i 

acumulant deute en les seves factures de llum, d’aigua i de gas.

Aquest abril del 2021, quan portem un any de pandèmia, el preu de l’electricitat 

batrà rècords novament mentre les companyies elèctriques seguiran declarant bene-

ficis milionaris i optant a una gran part dels fons Next Generation, públics, previstos 

Volem un model que consideri 
l’energia, els aliments, 
l’aigua… drets sota control 
ciutadà i no pas béns 
mercantilitzables

Aerogeneradors al parc eòlic de Trucafort 
(Baix Camp i Priorat) Foto: XAVI – CC
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per la Unió Europea per a la reconstrucció post-Covid-19. Diners públics per protegir 

beneficis privats que operen en un mercat energètic majoritàriament fòssil, opac, en 

absolut democràtic i generador de greus impactes ambientals i socials.

Davant un mercat elèctric radicalment injust, la transició energètica hauria de ser 

una oportunitat per no solament aconseguir una matriu energètica renovable, sinó 

també construir un nou model tant energètic com productiu que es recolzi en principis 

com la democràcia, la universalitat i la justícia ambiental. El sector energètic ha de can-

viar però també la manera com produïm aliments, gestionem béns comuns com l’aigua, 

etc. El canvi ha de ser integrat i integral. Un model que consideri, en definitiva, l’energia, 

els aliments, l’aigua… drets sota control ciutadà i no pas béns mercantilitzables.

El debat actual és complex; amb l’autoconsum energètic no n’hi ha prou i caldrà 

destinar territori (prioritàriament antropomorfitzat com els polígons industrials) a la 

generació d’energia renovable. Però caldrà també fer decréixer la demanda i auditar les 

xarxes elèctriques des d’una perspectiva tècnica, econòmica, ambiental i social. Caldrà 

prioritzar un sistema de generació distribuïda que fugi de la concepció de grans camps 

eòlics assignats de manera opaca a determinats territoris sense ni tan sols comptar 

amb el seu vistiplau.

I caldrà també gestió democràtica i ciutadana i sobirania local. Propostes com 

l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública han de fer valer la importància 

d’allò local i públic —de totes— en la gestió de l’energia. És imprescindible escoltar el 

territori i respectar-lo, i ser capaces de generar un diàleg que possibiliti una planificació 

justa de la transició energètica.

Ara és un moment clau. Tant per a la urgència climàtica, social i econòmica com 

per a la quantitat de diners i d’inversions que s’estan mobilitzant. No estem proposant 

una utopia irrealitzable. Els impactes i les externalitats negatives del model energètic 

actual estan suficientment provats i és imperatiu un canvi. Els recursos hi són i cal una 

voluntat política clara per prioritzar-los i destinar-los a un model que posi la democrà-

cia, el bé comú, la salut i la ciutadania i els seus drets al centre.
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DECREIXEMENT?  
10 COSES DIVERTIDES  
QUE PODEM FER…  
I QUE NO CONTAMINEN
Sergi Picazo
Periodista i editor de CRÍTIC

Per aturar l’escalfament global i l’extinció d’espècies, és ne-

cessari un canvi en el model de vida i de valors: cal decréixer 

en el consum, canviar l’alimentació i reduir l’ús d’energia, tant 

fòssil com renovable
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“El caragol construeix la seva closca sumant espires cada cop més grans; després es 

deté i comença a fer girs decreixents. Una sola espiral més faria que la closca fos 16 

cops més gran que l’animal. Qualsevol augment de la seva productivitat el sobrecarre-

garia”. És una metàfora del pioner de les tesis sobre el decreixement, el filòsof i antro-

pòleg Ivan Illich. Imaginem-nos, doncs, que la Terra és un caragol. Si segueix creixent, 

es col·lapsarà. Tots els científics porten anys alertant-nos que anem cap al col·lapse 

energètic, ecològic i ambiental; però, si hi posem remei ara, en paraules del filòsof i 

poeta Jorge Riechmann, podrem “col·lapsar-nos millor”.

Avui, doncs, no us renyarem: necessitem idees i propostes contra les males no-

tícies que vindran. El planeta anirà, per força o per voluntat, cap al decreixement. Però 

decréixer, quan es tenen les necessitats bàsiques cobertes, podria ser bo si això canvia 

també el sistema econòmic actual. Primer, però, cal canviar la mirada, els valors i el 

ritme de vida: haurem de decréixer en algunes coses… però podrem créixer en d’altres! 

Dormir més, tenir més dies de vacances, divertir-nos més amb els amics i la família, 

passar més temps amb els nostres fills i els nostres avis, fer-nos més massatges, anar 

a més concerts, fer més esport i practicar més sexe.

Hem utilitzat en pocs anys l’energia que el planeta havia generat durant milers 

d’anys. Al llibre Ecosocialismo descalzo, dels investigadors Jorge Riechmann, Adrián 

Almazán Gómez, Carmen Madorrán i Emilio Santiago Muiño, es detalla el camí cap al 

col·lapse. El primer entrebanc que ens trobarem serà el zenit del petroli, sobretot del 

petroli barat. Després, l’esgotament dels fosfats, que són bàsics per al model d’agroin-

dustrial actual (una qüestió transcendental de la qual gairebé no hi ha debat), i, temps 

després, haurà d’arribar el pic dels metalls i minerals essencials, també per a les ener-

gies renovables, des del liti fins al coure. Els col·lapses energètic i alimentari seran els 

primers avisos del col·lapse total que vindrà aquest segle XXI. El món que ens espera, 

quan passi –si passa– la crisi de la Covid-19, podria ser d’aquí a pocs anys encara 

pitjor. De què carai parlem quan tot se’n pot anar a la merda?

Si ho resumim molt, tenim dues opcions abans del col·lapse: podem confiar en 

una solució tecnològica en el futur, com asseguren Bill Gates o la majoria dels governs 

i de les grans empreses transnacionals del món, o podem organitzar un decreixement 

energètic i del consum just, consensuat, democràtic i equitatiu pensat per a tothom, 

com diu l’enginyera agrícola i excoordinadora d’Ecologistes en Acció, Yayo Herrero.

El planeta necessita un 
canvi de model alimentari 
i energètic, però abans cal 
reduir el consum
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Un futur que freni el canvi climàtic, la contaminació i l’extinció dels ecosistemes 

requereix, a banda d’un canvi cultural i mental radical de la població, una revolució en el 

model alimentari i en el model energètic. Fernando Prats, Yayo Herrero i Alicia Torrego 

plantegen, al llibre La gran encrucijada i basant-se en centenars d’informes, la necessi-

tat d’afrontar un “cicle d’emergència i d’excepció” per poder realitzar “transformacions 

clau abans del 2050” com l’agricultura ecològica, el consum de productes locals, can-

viar la mobilitat a les ciutats i produir una energia sostenible i verda. Tot això requereix 

que estalviem energia i alhora reduïm el consum. Així, doncs, per què seguim parlant 

de creixement? Simplement, perquè el sistema econòmic actual necessita, com una 

droga, créixer i créixer i créixer: produir més, consumir més, vendre més, guanyar més 

diners. Consumir fins a l’últim alè del planeta.

“El creixement [com diu l’economista francès Serge Latouche] no pot ser mai 

sostenible perquè no hi pot haver creixement infinit en un planeta finit”. És millor per al 

planeta fabricar cotxes elèctrics a Martorell que tirar de benzina. És millor instal·lar pla-

ques solars que més plantes nuclears radioactives. És millor menjar fruita del Segrià 

que no kiwi ecològic que ve de Nova Zelanda. Però, lamentablement, això no sembla 

suficient: caldrà fer alguna cosa més perquè els estudis científics actuals, com els del 

científic del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i expert en petroli 

Antonio Turiel, mostren que no podrem mantenir el mateix ritme de vida simplement 

substituint el gas, el petroli i el carbó per la solar i l’eòlica.

Aquest, doncs, no és l’enèsim article ecologista per renyar-nos, ni per flagel-

lar-nos. És un article que reivindica la vida i, en concret, la teoria del creixement en 

lloc de la teoria del decreixement. Cal progressar i cal millorar les nostres vides, però 

ningú no ha dit que el progrés i la felicitat hagin de significar sempre consumir més 

energia, més ordinadors, més telèfons mòbils, més roba, més menjar. El sociòleg i i 

impulsor del Manifest ecosocialista Michael Löwy creu que, per fer aquesta revolució, 

“cal canviar els hàbits de consum, el sistema de transports i la mentalitat de la gent… 

Cal un canvi del paradigma de civilització”. Per força o per voluntat. Individualment i 

col·lectivament. Des de les cooperatives fins als estats.

Aquí van 10 coses en les quals podem créixer i que, alhora, ajudarien a lluitar 

contra el canvi climàtic i la crisi energètica.

El progrés i la felicitat no 
han de significar consumir més 
energia, més ordinadors, més 
mòbils, més roba o més menjar
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1) Sí, podem dormir més
Dormir més ajudaria contra el canvi climàtic, ajudaria la nostra salut i, a més, ens apor-

ta més felicitat. Dormir més es relaciona amb millors nivells de cognició, menys estrès 

i major qualitat de vida. La primera recomanació de l’ambientalista Andreu Escrivà, en 

el seu llibre I ara què faig jo? Com evitar la culpa climàtica i passar a l’acció, és preci-

sament apostar per dormir més i l’art de no fer res. Anar més lent. Quedar-nos quiets. 

Badant. Reivindicar el dolce far niente. Parlar més amb nosaltres mateixos. La intros-

pecció. “Ens han obligat a ser productius sempre –inclús en els moments d’oci– com 

si fos un manament suprem. Si alliberem una estona del dia, l’omplim amb alguna cosa 

nova a fer. Sembla que la vida no tingui sentit si no ens passen coses a totes les hores, 

si no vivim en un estat d’excitació permanent”, conclou Escrivà. El capitalisme s’inocu-

la, sovint inconscientment, en tots els racons de la nostra vida quotidiana.

2) Sí, podem menjar millor, més hortalisses i més produc-
tes locals
Unes gyozes de bolets maitake i espàrrecs amb salsa de tamarinde? Tallarines d’arròs, 

tofu, bolets, carabassa i espinacs frescos? Aquests són alguns dels plats del restau-

rant Rasoterra, premiat restaurant vegetarià de Barcelona. Es pot gaudir d’un bon dinar 

o sopar apostant pel producte local de quilòmetre zero i reduint el consum de carn 

(un factor que afavoreix l’escalfament). Els governs acostumen a focalitzar en accions 

contra el canvi climàtic com reciclar la brossa o canviar les bombetes… i, en canvi, 

obliden accions més efectives com reduir el consum de carn i el transport amb avions 

i vaixells. Com diu l’activista rural Vanesa Freixa, l’alimentació és l’origen de molts dels 

problemes que tindrem com a societat en el futur. Per tant, canviem la nostra dieta, 

comprem en cooperatives de consum o als pagesos de la nostra comarca, fem més 

horts urbans i reagricolitzem els entorns propers a les ciutats… i de passada l’extensió 

d’una agricultura ecològica regeneraria els ecosistemes en absorbir la terra el CO2. Tal 

com gràficament explicava en les seves xerrades l’economista Arcadi Oliveres, “no pot 

ser que els kenyans beguin llet importada d’Holanda i que les vaques kenyanes s’expor-

tin al món; ni tampoc té cap lògica que els barcelonins mengem enciam de l’altra punta 

d’Europa, mentre que l’enciam que es cultiva al Baix Llobregat o al Maresme s’exporta”.

3) Sí, podem tenir més dies de vacances
Tenir temps (temps d’oci, temps de descans, temps per fer coses divertides) és el que 

desitja la majoria de la gent. Però, sovint, la necessitat de treballar per cobrar un salari 

per arribar a final de mes no ens ho permet. La lluita contra el canvi climàtic i la conta-
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minació podria ara ajudar a tirar endavant un avenç dels drets laborals com la setmana 

laboral de quatre dies. La reducció de l’horari laboral és bona per al treballador i, alhora, 

per a la rendibilitat de l’empresa. La setmana de quatre dies podria reduir l’atur, aug-

mentar el temps de descans, d’esport i d’oci, millorar la conciliació familiar, afavorir el 

comerç local i el turisme de cap de setmana… i, a més, permet reduir la contaminació 

a les ciutats perquè redueix els desplaçaments. Els estudis coincideixen en el fet que 

reduiria entre un 15% i un 40% les emissions per la reducció del transport, la menor 

energia usada als llocs de treball i la reducció d’embalatge del menjar ràpid.

4) Sí, podem construir més vies de tren i carrils bici
Hem de consumir menys energia i reduir la nostra mobilitat, sí; però, si necessitem 

moure’ns, podríem viatjar molt més amb tren o tramvia i amb bicicleta. A Copenha-

Foto: TURISME BAIX 
LLOBREGAT
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guen, quatre de cada cinc ciutadans tenen bicicleta: un 20% dels desplaçaments són 

a peu; un 26%, amb bici, i un 21%, amb transport públic. Per tant, un 67% de la gent 

es mou per la ciutat sense agafar el cotxe privat. “Ara ja sabem que, si fem més car-

reteres, hi haurà més trànsit. Si fem més carrils bici, veurem com en 10 anys hi haurà 

més bicicletes”, deia el danès Jan Gehl, urbanista i estrella de l’arquitectura mundial, 

al famós documental ecologista Demain. Per tant, sí que podem construir més car-

rils bici, més vies de tren i de tramvia i electrificar la xarxa d’autobusos com han fet 

moltes ciutats del món. I, de passada, podem tenir més xarxes per compartir cotxe i 

moto –elèctriques, millor, és clar– i més mitjans públics de transport que arribin arreu 

del país, i més estacions de Rodalies i més freqüència de trens. L’exlíder d’ICV Joan 

Herrera, expert en energia i director actual d’Acció Ambiental de l’Ajuntament del Prat 

de Llobregat, assegura que l’energia renovable ja és més barata que la fòssil i, a més, 

proposa que seguim les propostes del Green New Deal o dels projectes de transició 

ecològica cap a un nou model energètic basat en l’electrificació general de l’economia, 

un canvi en el tipus de mobilitat, una energia “distribuïda, en moltes i diverses mans” i 

que pugui apostar per “estalvi, eficiència, generació renovable i gestió de la demanda”.

5) Sí, podem visitar més la família, quedar més amb els 
amics i practicar més sexe
Una de les coses que ens fan més feliços són els vincles socials, els amics, la família, 

passar el temps amb la colla. Ho diu fins i tot la recerca més llarga sobre la felicitat de 

la història: Robert Waldinger, psiquiatre nord-americà, va iniciar l’any 1938 una inves-

tigació sobre la vida i la felicitat amb un grup d’alumnes de classe mitjana i alta de la 

Universitat de Harvard i un segon grup de nois dels barris més pobres de Boston. La 

percepció de la felicitat que tenen tots els protagonistes de l’experiment no té a veure 

amb la riquesa, ni amb la salut, ni amb la fama: sinó amb les bones relacions socials, 

que, en general, els fan tenir millor estat de salut. El més important no és el nombre de 

vincles socials, sinó la qualitat d’aquests vincles, i, com més propers, millors. Quedar 

amb els amics, sortir de festa, ballar, cantar, fer esport, xerrar, riure, explicar-se la vida 

amb els amics, no contribueix en res al canvi climàtic i, en canvi, és el que més feliços 

ens fa. Una de les coses que fam més feliç molta gent és l’amor, la seducció, el sexe. 

Doncs, mira, practicar sexe tampoc no contamina gens.

6) Sí, podem gastar més diners en coses que ens fan 
feliços (i relocalitzar l’economia!)
Massatges, obres de teatre, concerts de música, monòlegs d’humoristes, banys a la 

platja o al riu, rutes guiades per paisatges increïbles, la pràctica de la majoria dels 
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esports, anar a un bon restaurant, fer unes birres amb els amics en un bar, dormir en 

una cabana en un arbre… Tot això són exemples de coses que, en general, ens agrada 

fer a gairebé tothom, i que no serien justament les pràctiques més ultracontaminants 

(sempre hi trobarem alguna cosa contaminant, és clar). De passada, això generaria 

milers de llocs de treball sense destruir el planeta. Hi ha tota una economia de la 

felicitat i de relocalització dels negocis, com explica Helena Norberg-Hodge al llibre El 

futuro es local. Pasos hacia una economía de la felicidad. Ah, i si volem gastar diners 

i moure l’economia, es poden crear més monedes locals per afavorir les economies 

locals, el comerç de barri i que els diners no se’n vagin del municipi.

7) Sí, podem fer més turisme local: en pobles, platges, 
rius i muntanyes
Un dels llibres que més m’han frapat últimament ha estat Los últimos niños en el 

bosque, de Richard Louv. Ell reivindica, amb tot d’estudis científics, el benestar físic, 

emocional, mental, que ens aporta el bosc, sobretot als nens i joves, i, de fet, explica 

que alguns casos de gent que es medica per culpa de l’estrès millorarien tenint més 

contacte amb la natura, els famosos banys de bosc, que, per exemple, al Japó ja for-

men part de les teràpies de la sanitat pública. En canvi, vivim en societats amb el que 

ell anomena “trastorn per dèficit de natura”. Com explicava l’autora del llibre Ecoanimal 

i professora de Filosofia de la UAB, Marta Tafalla, “les coses que realment et poden 

fer feliç sovint no són al mercat i poden ser gratuïtes o molt barates. Però impliquen 

un canvi de mentalitat, i aquest canvi de mentalitat és el més difícil de fer. El contacte 

amb la natura i estar a l’aire lliure, com animals que som, ens va bé, ens fa alegria i ens 

treu l’estrès: al bosc podem jugar, córrer, passejar, mirar ocells, comptar papallones; 

s’hi poden fer mil coses… La millor recepta contra l’estrès és una mica de natura”.

8) Sí, podem redistribuir millor la riquesa
Pagar impostos no contamina, i que els rics, que, segons els estudis científics, con-

taminen molt més que els pobres, en paguin més tampoc no contribueix al canvi cli-

màtic, sinó que, probablement, és al revés. L’Estat necessitarà una fiscalitat més justa 

(fiscalitat verda inclosa) per lluitar contra els efectes desiguals que provoca el canvi 

climàtic i per les conseqüències en forma d’atur dels treballadors d’indústries conta-

minants. El decreixement, com explica en un article a CRÍTIC Yayo Herrero, ha de ser 

just i socialment responsable. Segons explica Herrero, cal redistribuir bé el decreixe-

ment perquè això no sigui un campi qui pugui (on els rics se salvaran a les seves illes 

sostenibles i autosuficients). No pot ser que els ecologistes i els treballadors de les in-

dústries contaminants acabin sent enemics. Per exemple, els ecologistes catalans, a 
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través d’un nou pacte fiscal, han de demanar, colze a colze amb els sindicats de treba-

lladors, un pla per a la reconversió de la indústria automobilística a Catalunya. És a dir, 

si plantegem tancar una indústria d’automòbils, s’ha de reconvertir per produir cotxes 

elèctrics o trens; si plantegem tancar una central nuclear, cal evitar que els treballadors 

en siguin les víctimes. Serà complex i traumàtic, però hem de guanyar el suport dels 

treballadors industrials per a l’ecologisme.

9) Sí, podem transformar el model econòmic
La banca i les finances ètiques estan creixent, i poden créixer més. Les cooperatives 

d’energia verda, com Som Energia, estan creixent, i poden créixer més. Les coopera-

tives de consum no paren de multiplicar-se, i ja està bé. Les cooperatives agràries 

també són cada cop més fortes davant dels supermercats. L’habitatge cooperatiu és 

un model creixent, com demostra l’èxit de Sostre Cívic, i es podrien reconvertir més 

blocs de pisos al model de cohabitatge. Fins i tot, apareixen nous mitjans de comuni-

cació impulsats per periodistes, i, ostres, això a CRÍTIC ens posa contents. I, així, mil 

exemples més en la creixent economia social i solidària, en el camp del cooperativisme 

català i de les ONG i associacions sense ànim de lucre. El canvi ha de ser global i del 

sistema, i no solament individual. Es necessita ser cada cop més gent caminant cap a 

la construcció d’un model econòmic i de consum que no sigui addicte al creixement. 

També es podria apostar més per sistemes de troc, compartir i intercanviar, per exem-

ple, creant una xarxa de “biblioteques públiques de les coses” a cada barri (o a cada 

carrer!) per compartir rentadores, màquines de fer forats, eines per arreglar coses o el 

que se’ns acudeixi que necessitem.

10) Sí, podem tenir una sanitat i una educació públiques 
millors
Ser educats no contamina. Tenir metges i infermeres (i farmacèutiques públiques!) que 

ens cuidin tampoc no provocaria més escalfament que ara. Vetllar per les cures dels 

avis i de les àvies, dels nens i de les nenes, de les persones dependents, tampoc no va 

contra la Terra. El millor de tot plegat és que l’Estat del benestar (educació, salut i cures, 

i tot el que hi va associat) encara pot créixer. La despesa pública social de Catalunya 

per habitant és una de les més baixes de la UE-15. Segons reconeix el Departament 

d’Economia, la Generalitat “és en el grup de les comunitats autònomes que més han 

ajustat la despesa”, és a dir, dels que més retallades hem patit. Els treballadors de l’edu-

cació i de la sanitat, els educadors socials, els del Servei d’Ocupació o els de l’àmbit del 

benestar social estan desbordats.
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Tal com està demostrant la pandèmia de la Covid-19, a Catalunya, hi falten treballadors 

públics. El Govern català admet que són la comunitat autònoma amb una despesa de 

personal per capita més baixa de tot l’Estat. Segons el catedràtic de Ciència Política 

de la UPF Vicenç Navarro, “Catalunya és el país que té menys gent adulta treballant en 

serveis públics”: a Catalunya, una persona adulta de cada 16 treballa així, mentre que a 

Suècia ho fa una de cada 5. “Si tinguéssim el mateix percentatge de persones adultes 

treballant en els serveis públics que a Suècia, Catalunya tindria 740.000 nous llocs de 

treball”, conclou.

***

Postdata 1: les classes mitjanes i altes, sobretot a Europa i als Estats Units, han de re-

duir el consum d’energia, d’aliments i de plàstics. Han d’abaixar el ritme de vida, primer, 

per evitar el col·lapse, i, després, perquè les poblacions empobrides de tot el planeta, 

les que passen fam, les que no tenen accés a l’aigua potable, les que no poden encen-

dre la calefacció en ple hivern o les que no tenen els mínims per a una vida digna sí que 

han d’augmentar el seu consum.



www.elcritic.cat
t f   SentitCritic


