
  

Pensem en escenaris?
• El terme BAU s’utilitza per a sintetitzar un 

escenari en el qual s’imposa clarament 
l’actual bloc dominant (la continuació de la 
base material econòmica): la consolidació 
de l’actual estructura d’acumulació 
capitalista arrossegant les seves 
contradiccions
– No solució del conflicte ecològic
– Difícil gestió dels “desordres”...



  

Pensem en escenaris?
• Un escenari BAU necessita energia, molta energia i si pot ser 

“buena, bonita i barata” (Les BAU, tot i que amb reticències 
tenen assimilat el canvi climàtic).
– En part aquesta energia pot ser l’energia nuclear
– Resoldre el problema “tècnic” del segrest de CO2 i consumir tot 

el Carbó i per descomptat el petroli
– Complementar amb energies renovables, l’important és 

augmentar el pastís energètic.
– Biocombustibles i mercat
– Desenvolupar l’economia del H2 com a vector energètic per 

resoldre el “peak oil”
– Esperar l’energia “miracle”, la fusió nuclear



  

Pensem en escenaris?
• Es consolida i imposa el bloc dominant 

(miracle?) creant una base material ètico-
ecològica que en el seu aspecte econòmic la 
podríem anomenar economia alternativa.
– Decreixement, sobretot energètic
– Fiscalitat ecològica
– Energies alternatives, totes les possibilitats de 

les renovables



  

Pensem en escenaris?
• L’anàlisi convencional de l’energia conclou 

que els Països Catalans són pobres en fonts 
d’energia.

• El curs tractarà de la situació actual i dels 
reptes per un nou sistema (Pep Puig)
– Fonts d’energia locals i renovables
– Tecnologies eficients i netes al servei de les 

comunitats locals



  

Què es pot fer amb els 
boscos?

• No fer res. Hi ha gent que creu que és el millor
• No fer res vol dir fer molt i amb pocs beneficis

– Es dediquen molts esforços a tasques de explotació i/o 
manteniment

• Però, tothom està convençut que es genera molta més 
biomassa de la que traiem

– El manteniment de les unitats per combatre el foc és 
extraordinàriament costos 

• Els focs s’apaguen al hivern
– El risc “del gran incendi” no fa més que augmentar...



  

Què es pot fer amb els 
boscos?

• Els que defensen la no intervenció són 
conscients del cicle “natural” d’un bosc 
mediterrani?
– Créixer, madurar, cremar, regenerar

• Un bosc madur no fixa CO2 però sí drena aigua dels 
aqüífers

• Cremar-se forma part del cicle
– L’energia alliberada en un incendi és extraordinària
– També s’allibera molt CO2 i molts VOC’s...

• La regeneració és natural però lenta...



  

Què es pot fer amb els 
boscos?

• Hi ha alternatives a no fer res?
– Consumir i/o cremar controladament 

(producció d’energia tèrmica). Llenya i 
fusta per la construcció i mobles

– Producció d’energia tèrmica i/o 
elèctrica. Central termoelèctrica

– Producció d’energia tèrmica i/o elèctrica 
i/o productes químics. Biorefineria



  

Això és un somni?, un 
futurible?

• Les masies del Montseny explotaven la 
fusta per a construir l'eixample de 
Barcelona, per a subministrar bona 
part de la matèria prima de base de 
l’indústria química del país (Derivados 
Forestales) i per a fer carbó vegetal a 
les carboneres



  

Lliguen boscos i cultius 
energètics?

• Les feines de manteniment del bosc 
són per temporades.

• Tota masia tenia també camps de 
conreu, aprofitant les zones més 
planes.

• El mosaic millora la biodiversitat del 
bosc.



  

On estan els boscos?On estan els boscos?
Els boscos no estan a les ciutatsEls boscos no estan a les ciutats



  

Catalunya és un país de Catalunya és un país de 
boscosboscos

I no ho sap. (Martí Boada)I no ho sap. (Martí Boada)
Per què tothom està a la ciutat?Per què tothom està a la ciutat?


