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Països Catalans

Canvi climàtic, energia i 
decreixement



  

Canvi climàtic 



  

• Revolució industrial: 
influència planetària

• Canvis composició 
atmosfèrica

• Increment concentració 
CO2

• Increment e. hivernacle
• Increment de 

temperatures i altres 
afectacions climàtiques.

Si aquesta xerrada l'haguéssim realitzat al novembre de 2006 començaríem...

Però enguany, ‘no cal’ ja que….

Introducció: 
El canvi climàtic

Temperatura



  

• El canvi climàtic és un ‘fet 
demostrat’ i mediàtic.

• Publicació d’informes de gran 
prestigi i impacte: a nivell 
internacional (IV informe IPCC, 
Informe Stern); al nostre país 
(CADS – GEEC, Efectes 
econòmics)...

Conseqüència
• El canvi climàtic traspassa 

l’àmbit dels centres de   
recerca i esdevé una qüestió 
social i política.

Introducció: 
El canvi climàtic



  

El canvi climàtic 
Escenaris globals

• Els escenaris de l'IPCC (2007) mostren augments globals entre 
1,8 i 3,6 ºC (2100)
• Tanmateix el Global Carbon Projecte alerta: situació real pitjor 
que qualsevol escenari per l'evolució emissions (2000 – 05)



  

El canvi climàtic 
Escenaris globals - regionals

• Amb escenaris a escala global. Península Ibèrica: augment 1 – 
2ºC (2020) i 3 – 5ºC (2090) [Font: IPCC, 2007]



  

• Dificultat de determinar escenaris 
nacionals/locals. 'És molt difícil 
preveure quin temps farà a Sevilla 
d'aquí a 300 anys' (Rajoy, 2007). 

• Què ha succeït als Països Catalans 
els darrers 35 anys? Augment 
1,5ºC (illes) i d'1,7 a Barcelona, 
València i Perpinyà (en el mateix 
període a nivell global 0,6 – 0,7 ºC). 
(Jansà, com. pers.).

•  Precipitacions. Menorca i Mallorca 
reducció. Eivissa es manté. 
València lleuger increment (Jansà, 
com. pers.).

El canvi climàtic als Països Catalans

Anomalies tèrmiques (URV)

Tª Gavà (Martín-Vide, 2005)



  

• Els models donen 
resultats molt diferents 
però amb tendències 
similars.

• Increments estacionals: 
primavera i tardor 
(mitjana), hivern (per 
sota), estiu (molt per 
sobre). (Jansà, com. 
pers.).

• En escenari molt 
pessimista, l'increment 
estival seria de + 6 – 8 ºC 
(+3º onada calor 2003)

El canvi climàtic als Països Catalans

Font. Hulme i Sheard (1999)



  

• Major dificultat en 
preveure precipitació.

• Models INM mostren 
lleuger augment PV i 
petita disminució Illes i 
Principat.

• Tanmateix, és clar la 
reducció del nombre de 
depressions (ja es 
constata actualment).

• Concentració al setembre 
– octubre, fenomens de 
tipus tropical.

El canvi climàtic als Països Catalans



  

• Protocol de Kyoto (1997). Compromís global de -5% respecte 
1990 (objectiu 2012).

• UE-15 'bombolla' -8%. Estat espanyol + 15%.
• Objectiu rebaixat espanyol: +37% (embornals + compra drets)

Emissions i compromisos de reducció

recerca diversa

Evolució emissions Estat espanyol



  

• Les comunitats autònomes no tenen compromisos específics.
• Dificultat de tenir dades pels Països Catalans.
• País Valencià té l'augment major d'arreu de l'Estat espanyol

Emissions i compromisos de reducció

recerca diversaFont: Elaboració pròpia a partir 
d'informes CCOO i DMAH



  

Emissions per càpita
Un nou indicador d'inequitat

Canvi climàtic i societat
Geografia, economia, salut i sociologia

• Els i les catalanes 
emetem el doble de 
CO2 que la mitjana 
mundial
• Inequitat entre 
pobles i entre 
classes.
• Solucions? Quota 
personal 
d'emissions?

Font: Elaboració pròpia a partir 
d'informes CCOO i DMAH



  

Energia 



  

Energia 
Consum energètic mundial

Font: BP 2007

• El consum energètic creix de manera sostinguda (aprox. + 3% 
anual) fet que suposa duplicar en 25 anys. Sostenible?
• El carbó i el petroli han tingut els majors creixements.
• Índia i la Xina superen les expectatives més optimistes / 
pessimistes.



  

Energia 
Fonts d'energia

Font: Modificat d'OCDE 2006

• El “pastís” europeu (continent) és molt similar al mundial, però 
estadístiques no tenen en compte combustibles “no comercials” 
(ex. llenya).
• El 92% de l'energia primària és no renovable.
• Entre 1971 i 2004 tan sols s'ha reduït lleugerament el carbó i el 
petroli pràcticament s'ha mantingut. 

Fonts d'energia primària OCDE



  

Energia 
 Consum energètic als Països Catalans

Font: E. pròpia a 
partir de DEF, 
AVEN, Govern IB i 
G. d'Andorra.

· Creixement espectacular en els darrers 15 anys.

· País Valencià. Reflecteix model de desenvolupament.



  

Energia 
Fonts energètiques als Països Catalans

Font: Elaboració pròpia a partir de 
Departament Economia i Finances, AVEN, 
Govern Illes Balears i Govern d'Andorra.

Respecte a l'OCDE

· Més petroli i 
nuclear.

· Menys carbó, 
petrogàs i 
renovables.

· 98% no 
renovable: costos 
ambientals, 
dependència 
exterior



  

Font: E. pròpia 
a partir de DEF, 
AVEN, Govern 
IB i G. 
d'Andorra.
Infografia: 
L'ACCENT, 
modificat de M. 
Belunzes.



  

Les diverses regions dels Països Catalans 
han aprovat 'plans de l'energia'

· Pla director sectorial energètic de les Illes 
Balears.

· Pla de l'energia de Catalunya (2006 - 
2015).

· Pla d'estalvi i eficiència energètica a la 
'Comunitat Valenciana'

· Pla estratègic de l'energia d'Andorra 
(2006 - 2015)

Energia 
Polítiques energètiques als Països Catalans

Objectius molt poc ambiciosos, accent en l'eficiència 
o intensitat energètica (quantitat d'energia / unitat PIB).



  

En el cas del País Valencià es proposa augmentar 
l'eficiència energètica l'1,1% (cap referència al consum 
total ni a les seves fonts).

Energia 
Polítiques energètiques als Països Catalans

Font: AVEN



  

Polítiques energètiques als Països Catalans

Font: AVEN



  

Illes Balears. L'actual situació (dependència del 
carbó) es respon amb interconnexió elèctrica i de gas 
natural.

Energia 
Polítiques energètiques als Països Catalans

Interconnexió gas

Interconnexió elèctrica

Aspecte positiu. 
Evitar dependència 
carbó.

Aspecte negatiu. Fi 
dels 'límits'.



  

· Principat. El PEC és fortament contestat per ambientalistes 
i col·lectius a favor del transport públic.

· Malgrat objectius en renovables, no compleix amb l'objectiu 
'espanyol' de Kyoto.

· L'escenari d'estalvi (optimista) preveu un 6,9% d'energia 
renovable (2010) i un 9,5% (2015). La Unió Europea per la 
seva banda proposa el triple 20 com a primer pas per 
l'horitzo Post Kyoto (20% reducció del consum, 20% 
renovables, l'any 2020).

· L'energia nuclear continuarà amb un elevat pes (20%)

· Conseller DMAH (2007) 'Cal revisar el Pla de l'Energia, ja 
que ni es compleixen els objectius i estem molt lluny de 
Kyoto'.

Energia 
Polítiques energètiques als Països Catalans



  

El 'gran repte'. Reduir 5,33 Tm CO
2
/any per aconseguir 

emetre el 37% més que el 1990.

Energia 
Polítiques energètiques als Països Catalans



  

• El terme BAU (Bussines 
as Usual) escenari on 
s’imposa l’actual bloc 
dominant i la 
consolidació de l’actual 
estructura d’acumulació 
capitalista amb les 
següents contradiccions:
– No solució del conflicte 

ecològic
– Difícil gestió dels 

“desordres”...

Energia 
Models energètics de futur: BAU

Font: Adaptat de Bartrolí (2007)



  

• Un escenari BAU necessita energia (tanta com sigui 
possible); tot i que amb reticències han assimilat el 
canvi climàtic).
– En part aquesta energia pot ser l’energia nuclear 

(mites i realitats)
– 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' o 'd'aquí a 25 anys', la 

fusió nuclear

Energia 
Models energètics de futur

Font: Adaptat de Bartrolí (2007)



  

• Derrota del bloc dominant (miracle?) i s'imposa una 
base material ètico-ecològica que a nivell econòmic 
es pot denominar economia alternativa:
– Decreixement, sobretot energètic
– Fiscalitat ecològica
– Energies alternatives, totes les possibilitats de les 

renovables
• L’anàlisi convencional de l’energia conclou que els 

Països Catalans són pobres en fonts d’energia.
• Però ja hi ha estudis que aposten per un model 

alternatiu i que en demostren la viabilitat.
– Fonts d’energia locals i renovables
– Tecnologies eficients i netes al servei de les comunitats 

locals

Energia 
Models energètics de futur. Ruptura

Font: Adaptat de Bartrolí (2007)



  

Tanmateix...

Energia 
Models energètics de futur

és evident que s'ha 
acabat el petroli barat!



  

Energia 
Models energètics de futur



  

Desenvolupament 
sostenible 

o decreixement 



  

 Preocupacions polítiques actuals

• Mantenir el creixement econòmic...

• ...depèn del consum de recursos (materials i energia fòssil)

• ... i es mesura amb indicadors esbiaixats (PIB) que no tenen en 

compte l’entorn ni la felicitat de les persones

Desenvolupament sostenible >> Prevenir és millor que curar

Capitalisme >> Curar és millor que prevenir... [ex. Prestige]

... ja que un major consum de recursos, majors inversions en 
descontaminació, més abocadors, etc. crea més llocs de treball i 
més creixement econòmic.

Desenvolupament sostenible o decreixement 
Capitalisme i desenvolupament sostenible



  

 Informe Brundtland (1987) 

 Triple dimensió econòmica, 

social i ambiental.

 Concepte estretament lligat a 

l'exercici de la responsabilitat. 

“Desenvolupament Sostenible és aquell 
que permet satisfer les necessitats de 
les generacions presents sense posar en 

risc la capacitat de les generacions 
futures de satisfer les seves pròpies 

necessitats.”

Prosperitat 
econòmica

Integritat 
ecològica

Equitat 
social

Desenvolupament sostenible o decreixement 
El concepte del desenvolupament sostenible



  

Les tres esferes no tenen en compte el punt de 
partida, (el límit del sistema planetari) i per tant 
cal replantejar-les de la següent manera:

Ambiental

Social

Econòmic

Problema... la societat ja està en marxa

Desenvolupament sostenible o decreixement 
Crítiques al concepte



  

 Basar una definició en 'necessitats'

 Desenvolupament implica creixement

 Creixement implica consum

 Consum implica impacte ambiental

Decreixement (sostenible)

Nou 
concepte

Desenvolupament sostenible o decreixement 
Crítiques al concepte



  

Desenvolupament sostenible o decreixement 
Canvi del concepte de 'progrés'

Ara, a diferència de la primera meitat del segle XX ja som 
conscients del concepte de límit. Per tant, en un sistema 
finit (l'entrada de materials s'aproxima a zero) el creixement 
continuat és no només insostenible sinó impossible a mig 
termini.
Ara bé, com passar d'un lema (el decreixement) a una 
realitat...?



  

Moltes gràcies 
per la vostra atenció!
Salvem el/la Terra!

La presentació es pot baixar des de 
http://arnauurgell.wordpress.com/valencia

Agraïments: Jordi Bartrolí (UAB), Agustí Jansà (INM), Jordi Oliver (ICTA-UAB) 
i Margalida Ramis (GOB – UIB).

Les ponències originals es poden consultar a 
http://arnauurgell.wordpress.com/uce-2007


