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Europa celebra múltiples jornades
per promoure l’eficiència i les fonts
energètiques renovables

L’ENTREVISTA
El director general d’Agbar assegura
que a l’àrea metropolitana es produeix
un consum responsable de l’aigua
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Dunes al desert del Sàhara on s’aprecia l’efecte de la desertització.
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El Brasil acull les
activitats d’una 
jornada clau per 
al futur del planeta

A
vui és 5 de gener, Dia Mun-
dial del Medi Ambient, una ci-
ta que cada any reuneix des-
tacades autoritats i

personalitats vinculades a aquest àm-
bit. En aquesta ocasió, la trobada té lloc
al Brasil. El Programa de les Nacions
Unides per al Medi Ambient (PNUMA)
afirma que la jornada ha de significar
“una oportunitat per convidar la po-
blació a avaluar en quines àrees de
la vida quotidiana es pot aplicar l’e-
conomia verda”, tema central de la tro-
bada internacional. També ha de ser-
vir per analitzar de quina manera
l’economia sostenible pot ser un recurs
per al desenvolupament social, econò-
mic i mediambiental dels 7.000 milions
d’habitants que hi ha actualment al pla-
neta. El país amfitrió també serà la seu
de la Conferència de les Nacions Uni-
des sobre Desenvolupament Sosteni-
ble (Rio+20), que reunirà líders mundials
del 20 al 22 de juny (vegeu columna).   

¿Què s’entén per economia verda? El
PNUMA la defineix com aquella que té
com a resultat “millorar el benestar hu-
mà i l’equitat social, reduint significa-
tivament els riscos ambientals i el
dany ecològic”. Una economia verda
pot ser considerada com aquella que és
baixa en carboni, eficient en recursos i
socialment inclusiva.

En termes pràctics, és una economia
en què el creixement en els ingressos i
en l’ocupació és impulsat per les inver-
sions públiques i privades que redueixen
les emissions de carboni i la contamina-
ció, milloren l’eficiència energètica i de
recursos, i eviten la pèrdua de biodiver-
sitat. Així mateix, aquestes inversions han
de ser catalitzades i recolzades per re-
formes específiques en polítiques de des-
pesa, i també en canvis de regulació.

CONSCIENCIACIÓ SOCIAL
La celebració del Dia Mundial del Medi
Ambient s’ha convertit en un dels princi-
pals vincles a través del qual l’ONU es-
timula a nivell mundial la consciència me-

diambiental i exhorta a l’acció política.
Mitjançant aquesta jornada, el PNUMA
pot personalitzar assumptes mediam-
bientals i conscienciar persones de tota
índole i condició de la seva responsabi-
litat i del seu poder per formar-se com a
agents del canvi recolzant un desenvo-
lupament just i sostenible.   

Vint anys després, el Brasil torna a
allotjar la cimera del medi ambient. Els
amfitrions esperen que la trobada sigui-
la més gran i extensa celebrada fins ara.
Amb una població de més de 200 mi-
lions d’habitants, el Brasil és el cinquè
país més poblat del món després de la
Xina, l’Índia, els Estats Units i Indonèsia.
Té la cinquena massa terrestre més gran
de tot el planeta, 8,5 milions de quilòme-
tres quadrats, que és la llar d’una pobla-
ció de majoria catòlica.

Alguns dels problemes ambientals ac-
tuals amb què s’enfronta el país sud-
americà inclouen la desforestació il·legal
a la conca de l’Amazones, que està des-
truint l’hàbitat, així com espècies vege-
tals i animals, el comerç il·legal de vida
silvestre, la contaminació atmosfèrica i
de l’aigua a Rio de Janeiro i São Paulo,
i la degradació dels aiguamolls. Un al-
tre motiu de preocupació per al país, no
obstant, és la creixent inseguretat ali-
mentària.

Les commemoracions del Dia Mundial
del Medi Ambient d’aquest any ajudaran
a crear consciència sobre el greu impac-
te de seguir com fins ara, comprometent
els governs en l’acció i corrent la veu so-
bre la importància d’una economia ver-
da, fomentant el creixement i el desen-
volupament sostenible.2

DLA CIMERA PRETÉN
CONSCIENCIAR TOTS ELS
CIUTADANS DE LA SEVA
RESPONSABILITAT

DLA IDEA ÉS TREBALLAR
PER UN CREIXEMENT
I UN DESENVOLUPAMENT
JUST I  SOSTENIBLE

LA CONFERÈNCIA de les Nacions
Unides sobre el Desenvolupament
Sostenible (Rio+20) es portarà a
terme també al Brasil, del 20 al 22
de juny. El nom fa referència al 20è
aniversari de la Conferència de
1992 de les Nacions Unides sobre
el Medi Ambient i el Desenvolupa-
ment. Es concep com una trobada
al més alt nivell possible, inclosos
els caps d’Estat i de Govern.

L’objectiu de la conferència és
assegurar el compromís d’una vo-
luntat política renovada per al de-
senvolupament sostenible, avaluar
el progrés fins a l’actualitat i les lla-
cunes existents en l’aplicació dels
resultats de les grans cimeres so-
bre desenvolupament sostenible,
a més d’afrontar desafiaments
nous i emergents. La cimera se
centrarà en dos temes: una eco-
nomia verda en el context del des-
envolupament sostenible i l’eradi-
cació de la pobresa, i el marc
institucional per al desenvolupa-
ment sostenible.

El món d’avui s’enfronta a una
creixent crisi i en els últims anys
hem experimentat una combinació
d’una crisi financera global, una cri-
si alimentària, volatilitat dels preus
del petroli, accelerada degradació
de l’ecosistema i un creixent nom-
bre de fenòmens meteorològics ex-
trems induïts pel clima. Aquestes
múltiples i interrelacionades crisis
posen en dubte la capacitat d’una
creixent població humana a viure
pacífica i de manera sostenible en
aquest planeta, i exigeixen dels go-
verns i dels ciutadans del món sen-
cer una atenció urgent.Rio+20 pro-
porciona una plataforma en què
aquests temes poden ser discutits
i assegura el consentiment dels
més alts líders polítics.

la plataforma

CONFERÈNCIA RIO+20

Una trobada
al més alt
nivell polític

El Dia Mundial del Medi Ambient posa
l’accent a aplicar l’‘economia verda’
L’objectiu és millorar el benestar humà i l’equitat social reduint el risc ambiental i el dany ecològic

www.catalunyaconstruye.com/ecopolis



E
l 2011 i el primer semestre
del 2012 han estat turbu-
lents per als mercats de ca-
pitals, amb la crisi finance-
ra encara a flor de pell, la

primavera àrab, el tancament de les
centrals nuclears al Japó i Alemanya, el
deute grec i el temor que s’expandís a
altres economies europees. Amb tot
aquest panorama, els mercats de car-
boni també s’han vist afectats per la vo-
latilitat econòmica i pel cada vegada
més gran excés d’oferta a llarg termini
al Règim de Comerç de Drets d’Emis-
sió de la Unió Europea (EU ETS), que
són la columna vertebral de la política
climàtica de la Unió Europea i el motor
del mercat mundial de carboni, els preus
del carboni es van desplomar a finals
del 2011 i principis del 2012.

No obstant i malgrat que els preus
van baixar, el valor del mercat global de
carboni va augmentar impulsat princi-
palment pel fort increment dels volums
que es VAN transaccionar. El valor total
del mercat va créixer un 11% anual (uns
126.000 milions d’euros) i el volum de
les transaccions van arribar a una xifra
rècord de 10,3 milers de milions de to-
nes de CO2 equivalent, tot segons les
dades facilitades pel Banc Mundial pre-
sentades aquest mes de maig del 2012
(State and Trends of the Carbon Market
2012. World Bank).

XIFRES A TENIR EN COMPTE
En l’augment dels volums de transac-
cions globals, els volums d’intercanvi
de permisos de la Unió Europea van
augmentar, i van arribar als 7.900 mi-
lions de tones de CO2 equivalent valo-
rades en 106.000 milions d’euros. El vo-
lum d’intercanvi de reduccions
secundàries de Kyoto també es va dis-
parar en aquest període, ja que i va aug-
mentar en un 43% anual, i va arribar als
1,8 milions de tones de CO2 equivalent
i un valor de 17.000 milions d’euros.

Pel que fa als volums de comerç per
a tots els actius, aquests van augmen-
tar a la vegada que les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle (GEI) anuals a
Europa es reduïen per segona vegada
en els últims tres anys, a causa princi-
palment de la debilitat de l’activitat in-
dustrial europea i per l’excés d’oferta
de permisos. Amb tot, la principal qües-
tió o incògnita segueix aletejant i és si
els preus actuals del carboni són sufi-
cients per estimular a llarg termini les in-
versions en l’àmbit corresponent a les
economies baixes en carboni.

Assistents a un dels actes de Carbon Expo, trobada celebrada la setmana passada.

El 2011 es va acabar amb la 17a
Conferència de les Parts a Durban (Sud-
àfrica) i malgrat els compromisos polí-
tics adoptats per tots els països no es
va poder evitar la baixada del preu del
carboni, que va arribar a mínims histò-
rics a principis d’aquest any 2012.

En un moment com l’actual és molt
important fer balanç de l’impacte acu-
mulatiu dels mecanismes del mercat de
carboni. Fins ara si tots els projectes fi-
nalitzats i en marxa s’implementen,
aquests contractes hauran recolzat in-
versions addicionals de més de 130.000
milions de dòlars (uns 104.500 milions
d’euros) als països en desenvolupament
i això confirma sense cap dubte que els

mecanismes basats en projectes tenen
la capacitat de mobilitzar capitals de
manera eficient cap a inversions rendi-
bles de baix carboni. En termes més ge-
nerals, les iniciatives de baix carboni, in-
cloent-hi els mecanismes de mercat,
han augmentat de manera significativa
la consciència sobre els reptes per llui-
tar contra el canvi climàtic.

En tot aquest context m’agradaria
ressaltar una sèrie d’iniciatives nacio-
nals i regionals de baix carboni en el pe-
ríode que analitzem. A finals de 2011 el
Parlament australià aprova l’ambiciosa
llei d’energia que porta a la creació d’un
esquema de fixació de límits màxims i
intercanvi dels drets d’emissió (cap and

trade) a nivell nacional a Austràlia per al
2015. S’espera que l’esquema cobrei-
xi aproximadament el 60% de les tones
de CO2 equivalent per any del país.

El mateix any la regulació de cap and
trade de Califòrnia va ser adoptada pel
Consell de Recursos Atmosfèrics de Ca-
lifòrnia. Aquest pla entra en vigor el 2013
i per al 2015 es planteja una expansió
de la cobertura fins a arribar al 85% de
les emissions anuals de Califòrnia. 

El Quebec, que emet el 12% de les
emissions anuals de gasos d’efecte hi-
vernacle del Canadà, va aprovar el seu
propi pla de cap and trade i la província
està treballant per vincular-lo amb Ca-
lifòrnia a través de la Iniciativa Climàti-
ca de l’Oest a partir del 2013. També
Mèxic i la República de Corea van acon-
seguir l’aprovació de les seves àmplies
lleis sobre canvi climàtic en pocs dies
de diferència durant el mes d’abril del
2012.

PENDENTS DE LA XINA
En el seu conjunt, aquestes iniciatives
signifiquen que cinc nous països o re-
gions estan adoptant sistemes de cap
and trade en les seves economies. Mai
abans havien existit iniciatives similars.
Ara, tots estem pendents de la Xina, que
és un dels principals candidats en la ca-
rrera per convertir-se en una economia
baixa en carboni. S’espera que el seu
pla de cap and trade regional propor-
cioni les bases per a un projecte d’àm-
bit nacional en els pròxims anys.

Totes aquelles iniciatives que atreguin
la participació competitiva del sector pri-
vat són essencials per implementar so -
lucions al mínim cost per a la mitigació
i l’adaptació del canvi climàtic, i els me-
canismes de mercat poden catalitzar
aquesta participació. No obstant, l’as-
signació de capital privat per al desple-
gament a gran escala de noves tecno-
logies baixes en carboni s’ha vist
limitada pel baix preu que preval en el
curt termini i l’absència d’un senyal clar
a llarg termini.

Es requereixen, doncs, objectius més
ambiciosos de més països per fomen-
tar una demanda que pugui establir les
bases d’un verdader mercat de carbo-
ni mundial i no només europeu com l’ac-
tual. El desafiament és traçar un full de
ruta per desenvolupar encara més ini-
ciatives com les vistes i una reorganit-
zació del mapa global del carboni.

Tenim els ulls i les esperances posa-
des en la reunió de Doha (Qatar) el mes
de desembre vinent.2

EL FUTUR DELS MERCATS 
DE CARBONI, ¿CAP ON ANEM?

les tribunes

El desafiament és traçar
un full de ruta per portar a
terme la reorganització del
mapa global del carboni

Tenim les esperances 
posades en la reunió 
de Doha (Qatar) 
el desembre vinent

DEs requereixen objectius més ambiciosos per establir
les bases d’un verdader mercat de carboni mundial
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P
arlar fa a penes 10 anys de
canvi climàtic o de crisi global
de l’aigua et portava a ser
considerat com un endeví ra-

dical antisistema, enemic del progrés.
Desgraciadament l’evolució dels esde-
veniments ens ha acabat donant més
raó de la que mai hauríem volgut tenir.
Avui, aquestes crisis són veritats oficials
i molts dels que les negaven i criticaven
l’ecologisme es presenten com a nous
pontífexs de l’economia verda, que des-
cobreix en les catàstrofes ambientals
noves oportunitats de negoci…

En aquest Dia Mundial del Medi Am-
bient, enmig de la debacle econòmica
causada pels mateixos banquers i es-
peculadors que han destruït i arrasat
paisatges, rius i boscos en nom del
progrés, seria bo recordar que no sor-
tirem realment d’aquesta crisi sense
canviar la lògica neoliberal imperant i
sense assumir una nova visió del pro-
grés basada en principis de sostenibi-
litat i equitat.

Vivim i patim, no només una crisi cí-
clica més del sistema capitalista, sinó
una crisi que ens aboca al repte d’un
canvi d’època. El vell i exitós paradig-
ma renaixentista de dominació de la na-
turalesa està en qüestió, mentre emer-

geix el nou paradigma de sostenibilitat.
El repte de construir un nou concepte
de prosperitat democràtica i sostenible
ha d’inspirar la superació d’aquesta cri-
si. Si algú us parla amb entusiasme del
creixement com a clau de la felicitat pla-
netària, mirant al futur, aneu amb comp-
te, perquè sens dubte esteu parlant
amb un boig o amb un economista,
deia, amb aquestes o altres paraules,
un nobel d’economia.

NOU CONCEPTE DE PROSPERITAT
Vivim en un planeta preciós i increïble,
però finit, com tot el que coneixem. Bé,
tot, excepte la nostra cobdícia… Per
això, en aquest Dia Mundial del Medi
Ambient hauríem de reflexionar per en-
tendre que l’austeritat de tots, i no no-
més dels febles, és una de les claus
democràtiques d’aquest nou concep-
te de prosperitat. No hi ha dubte que
el planeta està en joc i per evitar la se-
va gradual degradació s’han d’adop-
tar mesures i emprendre accions
 encaminades a preservar l’entorn. Des-
graciadament, avui, des dels governs i
els oracles del poder es prostitueix
aquest concepte amb polítiques que,
lluny de ser d’austeritat, són de sabo-
tatge social.2

E
l 20 de juny s’inaugurarà a Rio
de Janeiro la Conferència Mun-
dial sobre Desenvolupament
Sostenible (Rio+20). Dues dè-

cades després de la Cimera de Rio, els
representants de la comunitat internacio-
nal tornaran a la ciutat brasilera per ana-
litzar els principals reptes que té plantejat
el nostre planeta i renovar el seu compro-
mís amb la sostenibilitat.

Rio+20 se centrarà en dos grans te-
mes. Per un costat, l’economia verda
en el context del desenvolupament sos-
tenible i l’eradicació de la pobresa, i, per
l’altre, el marc institucional necessari per
avançar cap a un model de desenvolu-
pament sostenible. Centrem-nos en el
primer, ja que és l’eix temàtic del Dia
Mundial del Medi Ambient, que se ce-
lebra avui.

El Programa de les Nacions Unides per
al Medi Ambient defineix l’economia  ver-
da  com aquella que és baixa en carbo-
ni, eficient en l’ús de recursos i so -
cialment  inclusiva. En definitiva, una
economia dinàmica, generadora d’ocu-
pació, que redueix la contaminació i les
emissions de gasos d’efecte hivernacle,
eficient a nivell energètic i en el consum
de recursos, i que contribueix a prevenir
la pèrdua de biodiversitat i dels serveis

que proporcionen els ecosistemes. No
es tracta únicament de potenciar els sec-
tors vinculats tradicionalment al medi am-
bient, sinó en la incorporació de criteris
d’eficiència i de mesures per reduir la in-
tensitat de carboni en tota l’economia.

En els últims anys s’han publicat nom-
brosos estudis i informes que aborden
el potencial d’aquesta economia. Les
principals institucions internacionals, com
les Nacions Unides o l’OCDE, han ela-
borat documents de referència per orien-
tar la transició cap a aquesta nova eco-
nomia. La Comissió Europea va aprovar,
el març del 2011, un full de ruta per
aconseguir una economia competitiva i
baixa en carboni a l’horitzó de l’any
2050. Finalment, nombrosos estats i re-
gions del món estan executant estra-
tègies per avançar en aquesta transició,
que inclouen reformes polítiques, can-
vis normatius i importants inversions pú-
bliques i privades.

El Dia Mundial del Medi Ambient 2012
té com a lema Economia verda: ¿t’in-
clou a tu? Al nostre país la resposta no
pot ser altra que un sí, pronunciat amb
decisió, seguit immediatament d’un
“¿per on comencem?”. A 15 dies de la
cimera de Rio, fem d’aquesta nova eco-
nomia una realitat.2

AUSTERITAT SÍ, PERÒ
NO SABOTATGE SOCIAL

Vista panoràmica de la platja de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). Rio de Janeiro, seu de la Conferència Mundial sobre Desenvolupament Sostenible.

Vivim i patim una crisi
que ens aboca 
irremissiblement al repte
d’un canvi d’època

Hem d’assumir una 
nova visió del progrés
basada en principis de 
sostenibilitat i equitat

L’ECONOMIA ES
TENYEIX DE VERD



Educació ambiental sobre
el reciclatge de vidre
L’associació Ecovidre reparteix bosses reutilitzables
per guardar-hi els envasos en algunes ciutats

Un dels models de moto elèctrica que importa la companyia Going Green, basada en la mobilitat sostenible.

Procés de fabricació d’ampolles de vidre.
Amb una ampolla de vidre recicla-

da estalviem l’energia suficient per
mantenir encesa una bombeta de

100 watts durant quatre hores. Una altra
dada: mitjançant el reciclatge de 3.000
ampolles s’estalvia una tona de matèries
primeres. Amb xifres com aquestes, Eco-
vidre recorda que tots som responsables
del reciclatge del vidre, mitjançant l’ac-
ció de llençar les ampolles i pots al con-
tenidor verd. Aquest gest permetrà ob-
tenir grans beneficis ambientals, com
reduir matèria primera, minimitzar els re-

S
e sol dir que els nous reptes me-
diambientals i energètics supo-
sen una oportunitat per avançar
cap a una economia de valor afe-

git i alta competitivitat, una cosa vital per
encarar la sortida de la crisi. No obstant,
moltes empreses joves amb bons plans
de negoci i idees innovadores en el te-
rreny de la sostenibilitat es troben amb
dificultats per avançar a causa de la fal-
ta de finançament. Per suplir aquest dè-
ficit, es poden trobar fórmules més ima-
ginatives com la que proposa la Fundació
José Manuel Entrecanales, que entra a
formar part del capital de companyies
amb projectes ecoeficients per impul-
sar la seva posada en marxa. Aquests
són alguns casos:
DDexma. Fundada per tres enginyers in-
formàtics sorgits de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC), la seva pe-
dra de toc és un software que permet
gestionar el consum d’energia de qual-
sevol tipus d’instal·lació per tenir més efi-
ciència energètica i una emissió de CO2
més baixa. En aquest sentit, l’empresa
assegura que es pot obtenir un estalvi
d’entre el 5% i el 25% gràcies a la moni-
torització dels consums i la seva anàlisi
posterior  per part d’un gestor energètic.
DGoing Green. La companyia brinda un
servei global de mobilitat sostenible cen-
trant-se tant en la importació de vehicles

El canvi climàtic representa un dels
desafiaments més grans a què
s’enfronten els països, les empre-

ses, els governs i la humanitat del segle
XXI, i un dels principals factors que incidei-
xen sobre aquest fenomen és la produc-
ció de gasos d’efecte hivernacle (coneguts
també com a GEI). L’alliberament de diò-
xid de carboni (CO2), la crema de combus-
tibles fòssils, les emissions de productes
químics i altres fonts de gasos associats a
les cadenes de subministrament d’empre-
ses i negocis, tindran un efecte irreversible
sobre el clima mundial en les pròximes dè-
cades.

S’imposa, doncs, la necessitat de tro-
bar mètodes pràctics i verificables capa-
ços d’identificar, reduir i avaluar l’impacte
mediambiental derivat dels processos de
creació, transformació, transport, emma-
gatzematge, reciclatge o disposició de
béns i serveis.

En resposta a aquesta necessitat glo-
bal, British Standards Institution (BSI), ofe-
reix solucions basades en estàndards per
millorar les pràctiques de gestió dels ga-
sos d’efecte hivernacle de tot tipus d’or-
ganitzacions. Els seus serveis inclouen la
identificació o verificació de les oportuni-

tats d’estalvi en el consum energètic, així
com la millora dels processos de tot ti-
pus d’organitzacions, amb l’objectiu de re-
duir les emissions de GEI, neutralitzant i
validant l’empremta de carboni d’aques-
tes entitats.

NORMES INTERNACIONALS
El terme empremta de carboni d’un pro-
ducte es refereix a les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, quantificades en emis-
sions de CO2 equivalents, que són allibe-
rades a l’atmosfera al llarg del cicle de vi-
da d’un producte o servei.

Per calcular-la i neutralitzar-la, BSI in-
corpora a la seva carpeta una sèrie de nor-
mes internacionals, com són la PAS (Pu-
blicicly Available Specification, per les
seves sigles en anglès) 2050:2011 (Nor-
ma per a la Gestió de l’Empremta de Car-
boni) i la PAS 2060:2010 (Norma per a la
Neutralització de l’Empremta de Carboni),
encaminades a desenvolupar pràctiques
de gestió que permetin aconseguir
aquests objectius.

Segons Márcio Viegas, director general
de BSI Iberia, “la PAS 2050 i la PAS 2060
són actualment les referències més uti-
litzades a tot el món. A més de ser re-
ferències globals de bones pràctiques
aquestes normes permeten una millo-
ra interna i finalment assoleixen un ob-
jectiu tangible que poden comunicar i
promocionar”.2

elèctrics com en el desenvolupament
d’infraestructures de recàrrega.
DOnyx Solar. Davant la dificultat d’incor-
porar les noves tecnologies de captació
d’energia solar als edificis que ja estan
construïts, l’empresa desenvolupa so-
lucions innovadores per integrar de for-
ma estètica i multifuncional la tecnologia
fotovoltaica en elements constructius
convencionals. Per exemple, en façanes,
cobertes, lluernes, terres…

DWorld Sensing. Companyia barcelo-
nina que ha desenvolupat sensors sen-
se fil de molt baix consum per monitorit-
zar tot tipus de variables que ajudin a
evolucionar cap a un model de ciutat in-
tel·ligent. Per exemple, el sistema Fastprk
identifica les places d’aparcament lliures
tant al carrer com dins d’un aparcament
per evitar que el conductor estigui do-
nant voltes inútilment, amb el consegüent
augment de les emissions.2

sidus que van a l’abocador i estalviar
energia.

Aquesta associació sense ànim de lu-
cre –és l’encarregada de la gestió del re-
ciclatge dels residus d’envasos de vidre
als contenidors de tot Espanya– aprofita
la celebració del Dia Mundial del Medi
ambient per llançar una campanya de
conscienciació. Durant el dia d’avui por-
tarà a terme diverses accions directes en
zones cèntriques de Madrid, Màlaga, Ca-
dis, Còrdova, Granada, Sevilla, Santa
Cruz de Tenerife i Pontevedra. L’entitat
ha organitzat patrulles informatives com-
postes per educadors ambientals que fe-
licitaran aquest dia els ciutadans i repar-

tiran bosses reutilitzables per emmagat-
zemar-hi els residus de vidre a casa i por-
tar-los de manera còmoda al contenidor
correcte. Així mateix, els educadors re-
soldran qualsevol dubte sobre el reciclat-
ge dels envasos de vidre que plantegin
els interessats.2
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Hi ha projectes sobre
estalvi energètic, 
plaques fotovoltaiques
o mobilitat elèctrica

Reducció 
de l’empremta
de carboni
a l’empresa
British Standards Institution
dóna eines de gestió

Suport a idees innovadores per
configurar una economia verda 
La Fundació Entrecanales participa financerament en joves companyies ecoeficients

DLES PATRULLES
INFORMATIVES
RESOLDRAN DUBTES
ALS INTERESSATS

DELS EFECTES SOBRE 
EL CLIMA PODEN
SER IRREVERSIBLES

WORLD SENSING 
DISSENYA SENSORS
PER AVANÇAR CAP A LA
CIUTAT INTEL·LIGENT

ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 
A FAVOR DE LA SOSTENIBILITAT



Procés d’osmosi inversa a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí.

D
es de la planta 24 de la To-
rre Agbar, es contempla la
magnificència de Barcelona.
Cada un d’aquests petits pi-
sos, negocis, fonts i parte-

rres reben el subministrament d’aigua d’Ai-
gües de Barcelona (Agbar), que té les
oficines centrals en aquest emblemàtic edi-
fici. Abans d’iniciar l’entrevista, Ignacio Es-
cudero, el seu director general, ofereix un
got d’aigua. Per descomptat, de l’aixeta.

-¿D’on prové l’aigua que bevem dià-
riament?

-L’àrea metropolitana de Barcelona es
proveeix bàsicament de dues conques: la
del Ter (amb la seva planta de potabilitza-
ció de Cardedeu) i la del Llobregat (amb
les plantes de Sant Joan Despí i Abrera).
Per un altre costat, tenim la dessalinitza-
dora, encara que en aquests moments
disposem de reserves suficients perquè
només treballi al 10% del seu potencial, el
mínim per mantenir les instal·lacions.

-Si es repetís una sequera com la del
2008, ¿garantiria aquesta dessalinitza-
dora les provisions?

-La dessalinitzadora pot aportar un 20%
dels recursos necessaris. Per tant, el sub-
ministrament estaria garantit sempre que
la sequera no es prolongués gaire en el
temps. Però no ens hem de confiar: en els
últims 12 anys hem patit quatre episodis
de sequera, i el del 2008 va ser realment
preocupant. Sembla que la probabilitat de
patir períodes d’escassetat de pluges és
cada vegada més alta. Hem de ser cons-
cients d’aquesta situació i fer un ús sos-
tenible de l’aigua.

-¿Quin és el grau de compromís a l’à-
rea metropolitana de Barcelona?

-Estem bastant conscienciats. Crec que
la sequera del 2008 ens va afectar profun-
dament. Tenim una mitjana de consum de
106 litres per habitant i dia, i això està bas-
tant per sota de la mitjana espanyola. En
algunes zones de Llatinoamèrica o dels
Estats Units es poden trobar ràtios d’en-
tre 400 i 500 litres per habitant i dia. Això
està provocat, en part, per la configuració
de les ciutats.

-¿Quina puntuació posa a l’aigua que
bevem a l’àrea metropolitana?

-La qualitat de l’aigua de Barcelona és
un 10, perquè garanteix els estàndards ali-
mentaris més alts. A nivell organolèptic,
els estàndards de qualitat són els matei-
xos a tot el territori, si bé es perceben di-
ferències pel que fa al sabor. Determinats
barris de Barcelona –sobretot els de l’àm-
bit del Llobregat, un riu amb més salini-
tat– han millorat el sabor des que es van
posar en servei instal·lacions com la plan-
ta d’osmosi.

-¿La crisi econòmica pot deteriorar
aquests estàndards de qualitat?

-Podríem caure en la temptació de pen-
sar que, per estalviar en despeses, es po-
den depurar menys les aigües. Però no
és així. Aigües de Barcelona es compro-
met a mantenir els estàndards de la de-
puració. I no només aquí, sinó també a
molts altres llocs del món, com per exem-
ple a Xile. Tampoc retallem en investiga-
ció, àmbit en què mantenim una inver-
sió de més de 20 milions d’euros a l’any.
Així és com hem aconseguit, per exem-
ple, que a la nostra planta de potabilitza-
ció de Sant Joan Despí es concentrin les
tecnologies més avançades del món en
aquest moment, com l’osmosi, la ultrafil-
tració o l’ozonització. 

-Parlar d’aigua també és parlar d’e-
nergia...

-Sí, perquè hi ha el tòpic que l’aigua
cau del cel. Però en realitat l’aigua que
bevem és una aigua fabricada, i per ob-
tenir-la es necessita energia. Per això hem
de procurar la màxima eficiència. I de fet
comptem amb la certificació mundial
d’ús eficient d’energia. A Agbar treballem
constantment per veure com es pot re-
duir el consum a les nostres plantes. En
algunes s’està utilitzant el metà per pro-

duir energia. I a Xile s’ha implantat un sis-
tema que transforma el metà residual en
gas ciutat.

-Una altra via de reutilització són el
fangs, que constitueixen el principal
residu de les depuradores. 

-Tenim una tecnologia d’assecat tèrmic
de fangs de baix consum energètic. Des-
prés d’aquest assecat, es poden enviar
als abocadors o bé fer-ne una valoritza-
ció energètica, perquè tenen un poder ca-
lorífic important. De fet, s’hauria d’exigir
que les depuradores contemplessin la mi-
nimització dels seus residus. També es
pot avançar en la utilització dels fangs per
a l’agricultura.

-¿Quin és el compromís de la seva
empresa amb la conservació dels eco-
sistemes aquàtics?

-Absolut. Per a nosaltres cada dia és
el Dia del Medi Ambient. Quan extraiem
aigua d’un aqüífer evitem la sobreexplo-
tació, garantint-ne un ús sostenible per
mantenir els cabals ecològics dels rius. I
no hi ha només un interès mediambien-
tal, sinó també econòmic: un entorn ben
cuidat afavoreix el turisme i redueix cos-
tos en sanitat. 

-El respecte mediambiental és la
clau de les anomenades smart cities.
¿Fins a quin punt és intel·ligent Barce-
lona?

-Molt. I més que en serà. Per exemple,
ja s’estan utilitzant les aigües del nivell fre-
àtic per regar els jardins i així alliberar pres-
sió de demanda sobre l’aigua de boca.
També tenim un projecte de telelectura,
un sistema intel·ligent on line que permet
conèixer el consum a temps real als do-
micilis, a través d’un sensor instal·lat al
comptador que envia informació a un or-
dinador central. Això fa que, si es pro-
dueixen anomalies, es puguin resoldre rà-
pidament. Barcelona és una abanderada
de les smart cities, però també s’ha de
mencionar Tarragona, amb el seu projec-
te de cara al 2017.

-¿Quina és la contribució d’Agbar a
l’educació ambiental?

-Tenim uns programes educatius diri-
gits als nens que visiten les nostres ins-
tal·lacions, com per exemple el centre de
Sant Joan Despí o el Museu de les Ai-
gües. Han de créixer sabent que l’aigua
és un recurs escàs, del qual s’ha de fer
un ús molt responsable.2

“No retallem ni 
en estàndards de
depuració ni 
en investigació”

“Un entorn ben cuidat
afavoreix el turisme
i redueix els costos
en sanitat”

LA FILOSOFIA

PER ALBERTO GONZÁLEZ

Ignacio 
ESCUDER
DIRECTOR GENERAL 
D’AIGÜES DE BARCELONA

l’entrevista
L’OPINIÓ

“No ens hem de confiar: en els últims 12
anys hem patit quatre episodis de sequera, 
i el del 2008 va ser realment preocupant”

“La qualitat de l’aigua de BCN és un 10”
El consum a l’àrea metropolitana és de 106 litres per persona i dia, per sota de la mitjana espanyola



La placa fotovoltaica del Fòrum, que acollirà una activitat sobre eficiència.

Imatge aèria de Barcelona, amb el Port Olímpic en primer terme.E
ls objectius de la Unió Euro-
pea per a l’any 2020 en matè-
ria de sostenibilitat són prou
ambiciosos per afirmar que no

es podran aconseguir si tothom no hi
posa de la seva part. Arribar a una re-
ducció del consum energètic del 20%,
una reducció del 20% de l’emissió de
gasos contaminants i elevar al 20% el
pes de les energies renovables –en el
que es coneix com la posada 20/20/20–
només serà possible si es produeix una
conjunció entre les polítiques públiques
i la conscienciació ciutadana. Per aquest
motiu, la Comissió Europea (CE) cele-
bra des del 2006 la Setmana Europea
de l’Energia Sostenible, en què anima
governs, associacions i persones a or-
ganitzar les seves pròpies Jornades de
l’Energia per difondre els beneficis de
l’eficiència i les fonts renovables. 

Aquestes jornades, que en aquesta
edició tindran lloc entre el 18 i el 22 de
juny, poden ser qualsevol activitat que
promogui les bones pràctiques en ma-
tèria energètica, des d’exposicions, con-
ferències, activitats en línia i represen-
tacions fins a visites guiades, jornades
de portes obertes, tallers, campanyes
en mitjans de comunicació, activitats ar-
tístiques… En tot cas, el fi és, segons
anuncien des de la CE, configurar “una
gran fotografia a partir dels múltiples
esforços individuals per motivar el
canvi de mentalitat a través d’un va-
riat programa d’esdeveniments”.

REUNIONS D’ALT NIVELL
Brussel·les, com a capital europea, con-
centrarà els actes més oficials, com una
trobada d’alt nivell encapçalat pel co-
missionat d’Energia europeu, Guenther
Oettinger, en què es reuniran represen-
tants de governs i indústries europeus
per tractar sobre les polítiques de la UE
en matèria de polítiques de sostenibili-
tat. A més, diverses conferències ana-
litzaran les oportunitats que suposa la
transició cap a una economia verda que
afecti en tots els àmbits, des de la in-
dústria fins al disseny, passant per la ur-
banització de les ciutats. 

A part se celebraran activitats a tot
Europa, també a Catalunya (es poden
consultar a través de la pàgina web
(www.eusew.eu). Per exemple, l’empre-
sa Kalatanec Solutions ha organitzat el
dissabte 23 de juny una caminada al vol-
tant de la placa fotovoltaica de la pla-
ça del Fòrum de Barcelona, que és el

panell d’aquestes característiques més
gran d’Europa. Durant aquesta activitat
s’aprofitarà per oferir als participants in-
formació sobre productes sostenibles
per cuinar i reciclar tant a la feina com
a casa. 

Per la seva part, el Centre Tecnològic
LEITAT organitza el 18 de juny la con-
ferència L’energia eòlica i el medi am-
bient a Europa: experiències comparti-
des en el projecte GPWIND, mentre que
una de les sales del Camp Nou acollirà
el 22 de juny la conferència Eficiència
energètica en ciutats intel·ligents, en
què es presentarà els últims avenços
en qüestions com l’estalvi d’energia en
les infraestructures públiques, barris re-
sidencials, edificis públics o en la ges-
tió de la mobilitat. 

Al seu torn, Sabadell i Barberà del Va-
llès promouen conjuntament tota una
sèrie d’activitats que inclouen sessions
sobre estalvi energètic a casa, la Ga-
rriga organitza el 15 de juny unes jorna-
des sobre vehicles elèctrics i Lleida
 proposa un tour guiat per les dues ins-
tal·lacions de calderes de biomassa de
què disposa la ciutat.2

A
mb tots els focus concentrats
en els estralls de la crisi, sem-
bla que qüestions com el can-
vi climàtic hagin passat a

 segon pla, quan el cert és que la neces-
sitat de portar a terme mesures multila-
terals eficaces per posar fre a l’escalfa-
ment del planeta segueix sent urgent,
i encara més a mesura que passa el
temps sense que realment es produei-
xin avenços. La cinquena edició del Glo-
bal Eco Forum (www.global-ecofo-
rum.org), que se celebra a Barcelona el
25 i el 26 d’octubre, s’emmarca en
aquest context per proposar una troba-
da internacional de líders d’opinió i
agents socials sobre sostenibilitat ba-
sat en el diàleg, la reflexió i la interacció
a la regió euromediterrània. 

Una zona que, en certa mesura, re-
presenta un reflex, a petita escala, de
les oportunitats i els reptes que ofereix
la sostenibilitat global. “Té el potencial
humà, cultural i històric per ser una
àrea de prosperitat i pau durable, pe-
rò també pateix dramàticament l’im-
pacte del canvi climàtic i viu cada dia
tensions creixents d’accés als escas-
sos i valuosos recursos naturals vi-
tals per al desenvolupament humà”,
resumeix Jeremie Fosse, director del
Global Eco Forum i president de l’asso-
ciació sense ànim de lucre Eco-Union. 

Per aquest motiu, el Global Eco Fo-
rum “explora i reflexiona” sobre
aquests reptes i intenta imaginar “solu-

cions radicalment innovadores” ba-
sades en la col·laboració i les aliances
entre els diferents sectors de la socie-
tat, és a dir, tercer sector, científics i aca-
dèmics, món empresarial i governs pú-
blics. “En aquest cinquè aniversari
convidem destacats ponents que han
participat en les primeres edicions i
ampliem la internacionalització de
l’esdeveniment”, assenyala Fosse.

Al mateix temps, la trobada, que tin-
drà com a seu la Pedrera, repassarà els
resultats que s’obtinguin de la cimera
de les Nacions Unides Rio+20, que se
celebra del 20 al 22 de juny a la ciutat
brasilera, i que segons els primers avan-
ços definirà nous compromisos globals

sobre dos eixos estratègics per a la sos-
tenibilitat: l’enfortiment d’una economia
verda i la renovació dels mecanismes
de govern mundial.

“Per poder fer front als importants
reptes del segle XXI és fonamental la
participació activa de tots els sectors
de la societat. Aquesta participació i
el treball en conjunt són els elements
que poden garantir un pes clau per-
què els ciutadans puguem ser verda-
ders actors de canvi”, assenyala Je-
remie Fosse.2
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Europa s’omple d’actes 
i jornades per promoure
l’eficiència i les renovables
La Setmana Europea de l’Energia Sostenible incideix en les bones pràctiques

Transició cap 
a la sostenibilitat a 
la regió mediterrània 
El Global Eco Forum reflexionarà a l’octubre 
a Barcelona sobre solucions a la crisi ambiental

DLA TROBADA 
TAMBÉ ANALITZARÀ 
LES CONCLUSIONS 
DE LA CIMERA RIO+20

Diversos municipis
catalans acullen 
activitats del 18 
al 23 de juny

IGUAL QUE els governs han de lide-
rar la transició cap a l’economia ver-
da, les empreses tenen un paper pri-
mordial a l’hora de considerar la
sostenibilitat com una inversió. Una
filosofia implícita als European Bu-
siness Awards for the Environment
2012, entregats recentment a cinc
companyies per la seva contribució
a una Europa “més sostenible i més
competitiva”.

Així, per exemple, els grans ma-
gatzems Marks & Spencer han es-
tat reconeguts per la implantació
d’un model de negoci basat en el
desenvolupament sostenible, men-
tre que el premi al millor producte
ha recaigut sobre Aquamarine Po-
wer i el seu sistema per generar
energia neta a partir de la força que
imprimeixen les onades del mar. 

els premis

COMPETITIVITAT
RESPONSABLE
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