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La cimera de l’ONU de Doha ha
d’iniciar el camí cap a un acord 
global per mitigar el canvi climàtic  

EL REPTE
Apostar per les renovables permetrà
reduir la dependència energètica
d’Espanya, que és del 79%
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Energia
intel·ligent

A
ctualment, només sembla que
hi hagi un tipus de crisi, l’eco-
nòmica. I això fa que la solució
de la crisi ambiental quedi re-

legada a temps futurs en què conceptes
com rescat, dèficit o prima de risc hagin
quedat superats. Però el cert és que el
canvi climàtic no respon a cicles, ni afec-
ta més uns països que altres, ni tampoc
es resol amb solucions retroactives. Ja
està en marxa, és global, està generant
conseqüències i pot ser encara més no-
ciu si se segueix sense actuar de forma
eficaç. 

En aquest escenari, l’energia hi té un pa-
per clau. En primer lloc perquè la socie-
tat actual gira al voltant d’ella, i és fona-
mental garantir el subministrament. Això
sí, ¿a quin cost? El sector elèctric –basat
en els combustibles fòssils– representa
un quart de les emissions globals de CO2

i el 40% del total als EUA, segons el Cen-
ter for Global Development. Sembla clar,
doncs, que s’ha d’actuar sobre ell per po-
sar fre a l’escalfament global mitjançant
l’eficiència energètica i, sobretot, impul-
sant les energies renovables. 

No obstant, governs com l’espanyol
han decidit anar en una direcció total-
ment oposada, segons queda reflectit en
l’anunciada reforma energètica, que gra-
va amb nous impostos el sector renova-
ble. I això, segons l’Associació de Pro-
ductors d’Energies Renovables, farà que
Espanya incompleixi els objectius euro-
peus, incrementi la dependència ener-
gètica i segueixi retrocedint posicions en
la carrera per liderar un dels sectors amb
més futur (de moment, ha caigut al 13è
lloc sobre els llocs més atractius per in-
vertir en fonts netes).

I, sobretot, suposa deixar escapar l’o-
portunitat de configurar un model ener-
gètic més intel·ligent. Per descomptat,
existeixen iniciatives puntuals que convi-
den a l’optimisme, com l’acord entre l’A-
juntament de Barcelona i l’empresa Gdf
Suez per posar en marxa set projectes pi-
lot que permetin avançar cap a la smart
city, com una nova xarxa de generació de
fred i calor inspirada en la ja existent al
22@. O el creixement de petites coope-
ratives que proposen la generació d’ener-
gia neta a nivell local. Però el nou model
requereix acabar amb la creença gover-
namental (avivada per diversos lobbies)
que continuar amb una societat basada
en els combustibles fòssils és l’opció més
barata en temps de crisi. Més aviat és tot
al contrari.2

UN MODEL 
PER FRENAR
LA CRISI
AMBIENTAL

l’anàlisi

Interior de la central de pro-
ducció energètica Tànger,
pertanyent a la xarxa urba-
na de generació de fred i ca-
lor Districlima, al districte
22@ de Barcelona.



E
n la situació actual, amb la
moratòria decretada pel Go-
vern a principis d’aquest any
per a les energies renovables,

les inversions en aquest àmbit estan en
un greu perill. En aquests moments di-
fícils, la crisi no hauria de ser un fre al
camí de la sostenibilitat sinó un estímul.
La protecció del medi ambient ha de
seguir sent un dels objectius principals
de la societat.

Els continus plans d’austeritat apli-
cats pel Govern espanyol a causa de
l’actual situació econòmica que pateix
el país han obligat les diferents admi-
nistracions públiques a efectuar reta-
llades en les despeses. Això ha portat
a reduccions en els serveis, a ajornar

les convocatòries i prorrogar els con-
tractes existents. 

El nombre de licitacions en l’àmbit
mediambiental, de serveis urbans, trac-
tament i eliminació de RSU i manteni-
ment de jardins ha baixat del 2009 al
2011 un 22,5%, i s’han paralitzat pro-
jectes com els nous ecoparcs. No obs-
tant, encara queden fons per a inver-
sions prioritàries, i el medi ambient sol
aparèixer com a important en les inver-
sions. Aquest setembre, l’Agència Ca-
talana de l’Aigua ha posat en servei les
depuradores de Parlavà i Rupià, al Baix
Empordà, i s’han invertit més d’1,2 mi-
lions d’euros en els treballs.

Dins del sector de les energies reno-
vables, una de les prioritats que s’ha-

marcat FCC és l’obtenció d’energia mit-
jançant la utilització dels residus, resi-
dus que provenen de les escombraries
domèstiques, de fangs de la depuració
d’aigües o de residus industrials. En
aquest sentit, hem de valorar el resi-
du com a font d’energia.

Ara, des del decret 1/2012, de mo-
ratòria de les primes a les energies re-
novables, tampoc es preveu que es fa-
cin noves inversions en aquest àmbit.
En altres països, el KWH produït a tra-
vés d’energia verda és remunerat a 25
cèntims/Kwh, molt més dels que reco-
manava el decret espanyol. També hi
ha obstacles administratius de les elèc-
triques, que dificulten les connexions
dels cogeneradors.2

LA CRISI HA DE SERVIR D’ESTÍMUL

les tribunes

L
a indústria de la recuperació
i el reciclatge ha sobreviscut
a diverses crisis i s’ha rein-
ventat una vegada i una altra.
En aquest cas i malgrat les

circumstàncies extraordinàriament ad-
verses, està buscant noves maneres, no-
ves vetes de mercat sobre les quals tre-
ballar. En aquesta situació, tal com hem
manifestat en més d’una ocasió, tot el
sector del medi ambient industrial (re-
sidus, aigües, energia...) hauríem d’unir-
nos i treballar coordinats, i creiem que
aquesta tasca de coordinació, de faci-
litació, hauria de realitzar-la l’Administra-
ció amb la voluntat de desenvolupar una
activitat  productiva amb futur. Avui això
no està passant.

Potser cal recordar que la indústria de
la recuperació i el reciclatge opera des
de fa anys i hi ha una gran tradició d’em-
presaris en tercera i quarta generació
que han aconseguit desenvolupar una
indústria obrint mercats exteriors i man-
tenint les seves empreses com a punte-
res en innovació, investigació i desenvo-
lupament. A vegades, sembla que
aquesta activitat ha estat creada a tra-
vés de la regulació de l’Administració
quan es tracta d’un sector punter i ca-
paç de crear vetes de treball.

En el nostre sector la inversió públi-
ca generalment s’ha destinat a publici-
tar activitats que ja es prestaven per part
de gestors; el cas molt habitual de   cre-
ar una deixalleria en una zona on ope-
ra un gestor des de fa 20 anys i no do-
nar-li la gestió d’aquesta instal·lació.
Afortunadament per al sector, aquesta
tendència s’ha paralitzat. Nosaltres es-

tem per facilitar la recollida de residus i
establir mecanismes més àgils i eficients,
però l’Administració ha de tenir en comp-
te que existeix una xarxa de més de 800
gestors repartits territorialment i que són
capaços de gestionar correctament els
residus dels ciutadans, de la indústria i
del comerç.

¿Fomentem la competitivitat? No. La
legislació europea estableix un marc que
es transposa a la legislació espanyola
i, al seu torn, a la legislació catalana. Ca-
talunya ha estat pionera en el desen-
volupament d’eines normatives, però
aquest desenvolupament ha estat irre-
gular en les altres comunitats autòno-
mes, de manera que ens trobem amb la
paradoxa que una comunitat autònoma
adjacent a Catalunya pot tenir una legis-
lació de gestió de residus més permis-
siva o menys severa, cosa que produeix
un efecte d’atracció que fomenta la des-
localització de la nostra indústria.

Hi ha àrees sobre les quals millorar
la competitivitat, però tenim un gran pro-
blema, un flagell que ens dificulta el des-
envolupament de les nostres activitats:
l’intrusisme. És necessària una acció de-
cidida i directa de l’Administració so-
bre totes aquelles persones que deci-
deixen entrar al mercat de gestió de
residus sense disposar ni de codi de
gestor ni de documentació en regla. Per-
sones que des del buidat dels conteni-
dors fins a la creació de naus il·legals en-
tren en el sector i fomenten una
economia paral·lela que destrueix els
llocs de treball de les empreses legals.
¿Què hem de fer perquè l’Administració
ens ajudi?

Des de Recicat, Clúster Català de la Re-
cuperació i el Reciclatge, estem lluitant des
de fa anys contra les empreses il·legals
amb poca ajuda des de l’Administració,
que permet que s’instal·lin plantes sense
disposar de permisos als municipis i, quan
les denunciem, ens les tanquen permetent
la competència d’empresaris il·legals, que
no compleixen la llei ni respecten el medi
ambient, i empresaris legals. S’ha de tenir
en compte que aquestes plantes il·legals
fomenten els robatoris i els problemes re-
lacionats amb aquests actes, i són els re-

cuperadors legals els que més pateixen
els robatoris de material i, en concret, de
coure.

Avui hi ha un sistema de valorització
energètica molt eficient que es basa en els
residus; són els combustibles derivats de
residus (CDR). Al Congrés Recuwatt 2012
s’ha informat que els CDR podrien gene-
rar més del 5% de la demanda energèti-
ca industrial gràcies al seu contingut en
plàstics. La tecnologia permet elaborar un
estàndard molt eficient energèticament
amb aquest tipus de material, el destí del
quals seria l’abocador.

Ja disposem de jaciments de llocs de
treball, el que passa és que cal explotar-
los. Des d’una millor actuació sobre els re-
sidus elèctrics i electrònics fins a sistemes
de millor gestió dels envasos i llaunes com
podria ser el sistema de devolució i dipò-
sit. En els dos casos es necessari un sis-
tema de col·laboració i suport per part de
l’Administració per poder crear llocs de tre-
ball, per reciclar més i millor.

El reciclatge i la recuperació és una in-
dústria amb una activitat que contribueix
directament a la mitigació del canvi climà-
tic. Segons un estudi del BIR (bir.org), la
patronal mundial del sector, la gestió de
residus estalvia des d’un 92% en l’alumi-
ni, un 65% en coure i un 18% en paper en
emissions de CO2 a l’atmosfera.

Evitar activitats extractives utilitzant els
recursos de què disposem implica un es-
talvi tant en la seva energia de l’extracció
com en l’energia destinada a la manipula-
ció i elaboració. El material i la tecnologia
per gestionar-lo ja els tenim, és una qües-
tió de desenvolupar sistemes i conscièn-
cia per a la seva millor gestió.2

FOMENTAR LA COMPETITIVITAT

Parc eòlic de Seixo y Cando situat a la província de Pontevedra.

Plantes fotovoltaiques de FCC que transformen els rajos del sol en energia.

La indústria del reciclatge
i la recuperació 
contribueix a mitigar
el canvi climàtic
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L’
accés a l’energia és essencial
per al desenvolupament eco-
nòmic i social. Dissenyar polí-
tiques que ho permetin forma

part dels drets i les obligacions de tot Es-
tat sobirà.

A Espanya, es va reformar fa una dè-
cada i mitja el model energètic, liberalit-
zant els tres principals subsectors, l’e-
lèctric, el gasista i el petrolífer. Es va optar
per un mix bastant equilibrat i es va ela-
borar una regulació eficient que va eme-
tre els senyals econòmics adequats que
van convocar nous mitjans de produc-
ció basats en el gas natural a través de
cicles combinats. Va ser una regulació
de les més avançades d’Europa, alinea-
da amb les reformes empreses al Reg-
ne Unit i de Califòrnia, als Estats Units
d’Amèrica.

Fa set anys, es va modificar profunda-
ment la política energètica espanyola, en
concordança amb la més gran sensibili-
tat mediambiental que a Europa es va
plasmar en les directives d’obligada trans-
posició en cada Estat membre de la Unió.

Desafortunadament, a Espanya no es va
modificar la regulació i, si bé s’han
 aconseguit els objectius en termes
d’apor  tació de les diferents tecnologies
a un mix menys dependent dels hidro-
carburs,   s’ha generat una borsa de deu-
te que condiciona enormement la viabi-
litat del sector en un futur pròxim. La
regulació ha estat eficaç però no eficient.
Sortir d’aquesta situació no serà fàcil: el
cost de l’energia pujarà a valors desco-
neguts, la competitivitat de la nostra in-
dústria estarà fortament qüestionada, la
resiliència del sector energètic es posa-
rà a prova i els polítics hauran de pren-
dre decisions impopulars.

Però això no és res nou que no hagi
passat en altres sectors. ¡És el que tenen
les bombolles!2

Model Smart Meter, un comptador intel·ligent per mesurar el consum.

L’accés a l’energia
és un factor essencial
per al desenvolupament
econòmic i social

SORTIR D’AQUESTA
SITUACIÓ 
NO SERÀ FÀCIL

Frederic XIMENO
SOCI DIRECTOR DE L’ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS

C
atalunya només produeix de
fonts pròpies el 6% de l’ener-
gia final que consumeix (hi-
droelèctrica, eòlica, de resi-

dus, de biomassa i fotovoltaica). El
94% restant prové del petroli (49%), el
gas natural (21%) i l’urani importats.
Tenim, per tant, dos reptes urgents
concurrents: reduir dràsticament
aquesta dependència i fer front a la part
alíquota de responsabilitat en els com-
promisos de la UE per a la reducció de
gasos amb efecte hivernacle, l’incre-
ment de renovables i la reducció del
consum.

Si no prioritzem aquests reptes ens
podem trobar que el dia que la crisi fi-
nancera remeti, no estiguem en dispo-
sició d’aixecar el cap, ofegats per
l’augment de preus de l’energia. Per
un altre costat, l’eficiència energètica
és estalvi immediat i ofereix llocs de
treball, per tant, ja ens va bé posar-
nos-hi immediatament. El Pla d’Ener-
gia i Canvi Climàtic s’alinea amb els
objectius fixats per la UE. Tot i el can-
vi de tendència iniciat el 2005-2006,
per complir els objectius és necessari
una intensificació sense precedents de
la implantació de renovables, de l’efi-
ciència energètica i del desenvolupa-
ment d’una economia baixa en carbo-
ni. I els instruments estan per fer.

La moratòria a les primes de les re-

novables i, sobretot, el silenci sobre la
seva reforma ja han espantat les inver-
sions per als pròxims dos anys. Si no
es resol ràpid, les renovables estan en
risc. Així mateix, tampoc es desenvo-
lupa el decret de balanç zero amb el fi
de desenvolupar l’autoproducció per
definir la fórmula per produir energia a
casa i poder reduir la nostra factura
amb el balanç entre el que servim i el
que consumim de la xarxa. El baix preu
que conjuntament tenen ara els panells
fotovoltaics ofereixen una gran finestra
d’oportunitat ara.

El resultat de la inacció del Govern
central no pot ser una excusa. No po-
dem esperar. Es necessita un progra-
ma i una estratègia pròpia urgent per
a les renovables i l’eficiència a Catalu-
nya. La necessitem i l’hem d’exigir al
Govern que emani de les urnes el 25-
N. Inversió publicoprivada, regulació,
fiscalitat i normatives, ja. I prioritzar la
reforma energètica. O aniran mal da-
des. Ens fa falta concretar el que es-
tableix el mateix Pla d’Energia i Canvi
Climàtic de Catalunya: un canvi radical
de l’administració energètica que inte-
gri criteris multicriteri, més enllà de l’ac-
cés al recurs. En definitiva, l’agenda és
clara, i les competències per desenvo-
lupar els instruments, també. Es ne-
cessita acció, i en aquest camp, tenim
feina per fer.2

HEM DE PRIORITZAR LA
REFORMA ENERGÈTICA

Projecte Sayab-Pachamama desenvolupat per Luis de Garrido per a un complex residencial a Colòmbia.

Les energies renovables
a Catalunya necessiten
un programa i una 
estratègia urgent 

L’agenda és clara
i les competències
per desenvolupar els
instruments també
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Hi ha àrees sobre les quals millorar
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rar més del 5% de la demanda energèti-
ca industrial gràcies al seu contingut en
plàstics. La tecnologia permet elaborar un
estàndard molt eficient energèticament
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los. Des d’una millor actuació sobre els re-
sidus elèctrics i electrònics fins a sistemes
de millor gestió dels envasos i llaunes com
podria ser el sistema de devolució i dipò-
sit. En els dos casos es necessari un sis-
tema de col·laboració i suport per part de
l’Administració per poder crear llocs de tre-
ball, per reciclar més i millor.

El reciclatge i la recuperació és una in-
dústria amb una activitat que contribueix
directament a la mitigació del canvi climà-
tic. Segons un estudi del BIR (bir.org), la
patronal mundial del sector, la gestió de
residus estalvia des d’un 92% en l’alumi-
ni, un 65% en coure i un 18% en paper en
emissions de CO2 a l’atmosfera.

Evitar activitats extractives utilitzant els
recursos de què disposem implica un es-
talvi tant en la seva energia de l’extracció
com en l’energia destinada a la manipula-
ció i elaboració. El material i la tecnologia
per gestionar-lo ja els tenim, és una qües-
tió de desenvolupar sistemes i conscièn-
cia per a la seva millor gestió.2

FOMENTAR LA COMPETITIVITAT

Parc eòlic de Seixo y Cando situat a la província de Pontevedra.

Plantes fotovoltaiques de FCC que transformen els rajos del sol en energia.

La indústria del reciclatge
i la recuperació 
contribueix a mitigar
el canvi climàtic

Luis ORTIZ DE ZEVALLOS DIRECTOR EXECUTIU DE RECICAT

María Teresa DE UGARTE RESPONSABLE DE FCC ENERGIA A CATALUNYA I ARAGÓ

Jordi DOLADER
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ENERGIA DEL COEIC

L’
accés a l’energia és essencial
per al desenvolupament eco-
nòmic i social. Dissenyar polí-
tiques que ho permetin forma

part dels drets i les obligacions de tot Es-
tat sobirà.

A Espanya, es va reformar fa una dè-
cada i mitja el model energètic, liberalit-
zant els tres principals subsectors, l’e-
lèctric, el gasista i el petrolífer. Es va optar
per un mix bastant equilibrat i es va ela-
borar una regulació eficient que va eme-
tre els senyals econòmics adequats que
van convocar nous mitjans de produc-
ció basats en el gas natural a través de
cicles combinats. Va ser una regulació
de les més avançades d’Europa, alinea-
da amb les reformes empreses al Reg-
ne Unit i de Califòrnia, als Estats Units
d’Amèrica.

Fa set anys, es va modificar profunda-
ment la política energètica espanyola, en
concordança amb la més gran sensibili-
tat mediambiental que a Europa es va
plasmar en les directives d’obligada trans-
posició en cada Estat membre de la Unió.

Desafortunadament, a Espanya no es va
modificar la regulació i, si bé s’han
 aconseguit els objectius en termes
d’apor  tació de les diferents tecnologies
a un mix menys dependent dels hidro-
carburs,   s’ha generat una borsa de deu-
te que condiciona enormement la viabi-
litat del sector en un futur pròxim. La
regulació ha estat eficaç però no eficient.
Sortir d’aquesta situació no serà fàcil: el
cost de l’energia pujarà a valors desco-
neguts, la competitivitat de la nostra in-
dústria estarà fortament qüestionada, la
resiliència del sector energètic es posa-
rà a prova i els polítics hauran de pren-
dre decisions impopulars.

Però això no és res nou que no hagi
passat en altres sectors. ¡És el que tenen
les bombolles!2

Model Smart Meter, un comptador intel·ligent per mesurar el consum.

L’accés a l’energia
és un factor essencial
per al desenvolupament
econòmic i social

SORTIR D’AQUESTA
SITUACIÓ 
NO SERÀ FÀCIL

Frederic XIMENO
SOCI DIRECTOR DE L’ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS

C
atalunya només produeix de
fonts pròpies el 6% de l’ener-
gia final que consumeix (hi-
droelèctrica, eòlica, de resi-

dus, de biomassa i fotovoltaica). El
94% restant prové del petroli (49%), el
gas natural (21%) i l’urani importats.
Tenim, per tant, dos reptes urgents
concurrents: reduir dràsticament
aquesta dependència i fer front a la part
alíquota de responsabilitat en els com-
promisos de la UE per a la reducció de
gasos amb efecte hivernacle, l’incre-
ment de renovables i la reducció del
consum.

Si no prioritzem aquests reptes ens
podem trobar que el dia que la crisi fi-
nancera remeti, no estiguem en dispo-
sició d’aixecar el cap, ofegats per
l’augment de preus de l’energia. Per
un altre costat, l’eficiència energètica
és estalvi immediat i ofereix llocs de
treball, per tant, ja ens va bé posar-
nos-hi immediatament. El Pla d’Ener-
gia i Canvi Climàtic s’alinea amb els
objectius fixats per la UE. Tot i el can-
vi de tendència iniciat el 2005-2006,
per complir els objectius és necessari
una intensificació sense precedents de
la implantació de renovables, de l’efi-
ciència energètica i del desenvolupa-
ment d’una economia baixa en carbo-
ni. I els instruments estan per fer.

La moratòria a les primes de les re-

novables i, sobretot, el silenci sobre la
seva reforma ja han espantat les inver-
sions per als pròxims dos anys. Si no
es resol ràpid, les renovables estan en
risc. Així mateix, tampoc es desenvo-
lupa el decret de balanç zero amb el fi
de desenvolupar l’autoproducció per
definir la fórmula per produir energia a
casa i poder reduir la nostra factura
amb el balanç entre el que servim i el
que consumim de la xarxa. El baix preu
que conjuntament tenen ara els panells
fotovoltaics ofereixen una gran finestra
d’oportunitat ara.

El resultat de la inacció del Govern
central no pot ser una excusa. No po-
dem esperar. Es necessita un progra-
ma i una estratègia pròpia urgent per
a les renovables i l’eficiència a Catalu-
nya. La necessitem i l’hem d’exigir al
Govern que emani de les urnes el 25-
N. Inversió publicoprivada, regulació,
fiscalitat i normatives, ja. I prioritzar la
reforma energètica. O aniran mal da-
des. Ens fa falta concretar el que es-
tableix el mateix Pla d’Energia i Canvi
Climàtic de Catalunya: un canvi radical
de l’administració energètica que inte-
gri criteris multicriteri, més enllà de l’ac-
cés al recurs. En definitiva, l’agenda és
clara, i les competències per desenvo-
lupar els instruments, també. Es ne-
cessita acció, i en aquest camp, tenim
feina per fer.2

HEM DE PRIORITZAR LA
REFORMA ENERGÈTICA

Projecte Sayab-Pachamama desenvolupat per Luis de Garrido per a un complex residencial a Colòmbia.

Les energies renovables
a Catalunya necessiten
un programa i una 
estratègia urgent 

L’agenda és clara
i les competències
per desenvolupar els
instruments també



El secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, durant el seu discurs a la cimera celebrada a Durban l’any passat.

L
a cimera de les Nacions Uni-
des sobre el Canvi Climàtic de
Copenhaguen del 2009 havia
de ser el punt d’inflexió que
marqués l’inici d’una eficaç i

convençuda reducció de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle a nivell in-
ternacional. De fet, el lema que s’asso-
ciava a aquesta reunió era El moment és
ara. Però tot això va quedar en bones in-
tencions i de la capital danesa només en
va sortir una bona dosi de frustració. Ara,
tres anys després, l’escalfament global
(que segueix el seu curs) ha quedat en
un segon o tercer pla soterrat davant l’a-
llau mediàtica de la crisi econòmica, tal
com es reflecteix en l’escassa atenció
que suscita la cimera corresponent al
2012, que se celebra a Doha (Qatar) del
26 de novembre al 7 de desembre.

És una reunió amb escasses perspec-
tives, que, no obstant, es pot interpretar
des del punt de vista optimista o pessi-
mista. Josep Garriga, exdirector de l’O-
ficina del Canvi Climàtic i que ha estat
present a totes les cites de la convenció
marc de l’ONU des de la de Milà l’any
2003 representa la primera opció: “De
Copenhaguen en vam sortir tots fe-
rits, amb la confiança mútua trenca-
da. Però l’any passat a Durban es co-
mença a recompondre i s’estableix un
programa de cinc anys que ens ha de
portar a un acord el 2015 que entri en
vigor el 2020 i que estableixi una re-
ducció el 2050 del 50% de les emis-
sions respecte al 1990”. La complexi-
tat del procés queda reflectida en la
successió de dates, però la veritat és que
de tot això en sorgeix una conclusió: “La
cimera de Qatar no és més que la pri-
mera estació d’un llarg procés, per
tant no se’n poden esperar grans
avanços”.

DINÀMIQUES DE CANVI CLIMÀTIC
En canvi, Josep Xercavins, president de
l’Associació Projecte Governament De-
mocràtic Mundial i professor de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, no és
tan benevolent: “Les problemàtiques
negociadores no paren de complicar-
se i s’arribarà a Doha segurament sen-
se cap acord tancat i, per tant, amb
el màxim de probabilitats de seguir
sense cap avanç real sobre com mi-
tigar les emissions de CO2, que con-
tinuen creixent”. I, com a conseqüèn-
cia, la temperatura mitjana “augmenta”
i provoca “dinàmiques cada vegada
més importants de canvi climàtic”.

En aquest sentit, tal com recalca Xer-
cavins, la xifra oficial indica que la tem-
peratura hauria augmentat 0,74 graus
centígrads des del 1850 fins al 2005, si
bé nous indicadors com el del Berkeley
Earth Surface Temperature revelen que
en només cinc anys la xifra hauria pujat
fins als 1,4 graus. I el màxim fixat pels
científics perquè no es produeixin con-
seqüències greus és de 2 graus. “Si el
protocol que ha de substituir el de
Kyoto no entra en vigor fins al 2020,
hi haurem arribat tard”, afirma. 

En canvi, com a coneixedor de les in-
terioritats d’aquesta mena de cimeres,
Garriga assegura que és millor no anar
amb presses i, per tant, considera posi-
tius els temps marcats. “A més, crec
que les coses, encara que lentament,
avancen, ja que el 2003 fins i tot hi ha-
via països que negaven el canvi cli-
màtic. Ara ningú en dubta”, diu. Per
tant, actualment, dibuixa la situació de

la següent manera: “Sabem el que
s’ha de fer, però no qui ho ha de fer
ni com s’ha de pagar”. I aquí hi ha el
principal problema, ja que els països des-
envolupats consideren que no és el mo-
ment adequat per arribar a cap compro-
mís que pugui reduir el seu potencial
econòmic, mentre que els països emer-
gents tampoc volen renunciar al seu fu-
tur industrial. I, evidentment, els pode-
rosos lobbies energètics no paren de
desprestigiar les energies renovables a
favor d’una societat configurada al vol-
tant del petroli. 

RENOVAR KYOTO
Malgrat tot, Garriga es mostra conven-
çut que el 2015 s’haurà d’arribar a un
acord, encara que alguns països i sec-
tors no ho vulguin, perquè “el canvi cli-
màtic ja està causant una gran des-
pesa”. De moment, revela els principals
punts que hi haurà damunt la taula a Do-

La cimera de Doha marca un nou inici
després del fracàs de Copenhaguen
La trobada de l’ONU ha de significar la primera estació cap a un compromís energètic per al 2015

Veus crítiques 
assenyalen que ja
s’arriba tard a la lluita
contra el canvi climàtic

EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics M

MOLTES VEGADES es parla de les
conseqüències del canvi climàtic en
termes de futur, si bé ja es poden
comptabilitzar un sorprenent nombre
de pèrdues humanes i econòmiques
per la seva culpa. Segons el Monitor
de Vulnerabilitat Climàtica, elaborat
per la Fundació Dara i revisat per més
de 50 experts de primer nivell, l’escal-
fament global ocasiona cinc milions
de morts cada any, tant a causa de la
fam i les malalties transmissibles com
de la pol·lució. Al mateix temps, supo-
sa pèrdues econòmiques correspo-
nents a l’1,6% del PIB mundial, uns
1,2 bilions de dòlars (780.000 milions
d’euros), un percentatge que podria
pujar fins al 3,2% si no es posen en
marxa accions efectives per reduir les
emissions de CO2.

L’estudi, que analitza l’impacte hu-
mà i econòmic del canvi climàtic so-
bre més de 180 països en un període
comprès entre el 2010 i el 2030, reve-
la que les pèrdues d’aquí a penes 20
anys seran de gran abast per als paï-
sos en vies de desenvolupament (un
11%), però també per a les economies
desenvolupades i emergents, que
afrontaran un retrocés econòmic, que
arribarà als EUA a un 2% i al 4,5% a
la Xina. En canvi, posar-se mans a l’o-
bra en la reducció d’emissions només
retrotrauria el PIB mundial un 0,5%,
mentre que les ajudes als països po-
bres se situarien en els 116.000 mi-
lions d’euros. 

l’informe

COSTOS HUMANS I ECONÒMICS

Un impacte cada
cop més gran

ha. Per una banda, el protocol de Kyo-
to expira aquest any i s’ha de decidir fins
quan s’allarga el seu segon període i, so-
bretot, quins països el firmen, després
de la negativa del Canadà.  

Una altra de les qüestions clau que 
s’ha de decidir a la cimera qatariana és
d’on surten els fons per finançar la lluita
contra el canvi climàtic. “Aquí hi ha tres
aspectes –comenta Garriga– que són
importants: eliminar els subsidis so-
bre els combustibles fòssils, fixar una
taxa sobre el transport internacional
i incloure en el debat l’Organització
Internacional del Comerç”. Un trio de
reptes que, sens dubte, es presenta
complicat, ja que els sectors implicats
s’hi oposaran amb força i serà compli-
cat arribar a acords consensuats (no pas
unànimes). A Qatar no es resoldrà el can-
vi climàtic, però sí que s’hi revelarà si el
nou horitzó del 2015 és realment facti-
ble, o novament tot s’esvairà.2

EL PROTOCOL DE KYOTO
EXPIRA I S’HAN DE 
DECIDIR ELS TERMES
DEL SEU SEGON PERÍODE

LES NEGOCIACIONS 
S’ORIENTEN A OBTENIR
UNA REDUCCIÓ DEL 50%
D’EMISSIONS EL 2050 

HORITZONS EN LA MITIGACIÓ DELS
GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

UN PHOTO/ MARK GARTEN



Inauguració d’una planta termosolar de Còrdova projectada per FCC.

L
es polítiques d’austeritat han
significat un fort cop per a les
energies renovables en forma
de moratòries, retallades,
ajornaments i noves taxes

amb l’excusa del dèficit tarifari. Però per
a empreses com FCC Serveis Ciutadans,
i més en concret per a la seva branca
d’energia, l’aposta per les fonts netes i
la indústria ecològica no només és fo-
namental per complir amb els compro-
misos de mitigació del canvi climàtic de
la Unió Europea –entre ells, la reducció
del 20% de les emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle i la generació del 20%
del total d’energia a partir de renovables
l’any 2020–, sinó que també és clau per
millorar la competitivitat del país. 

En aquest sentit, l’economia verda s’e-
rigeix com una gran oportunitat de futur,
més que com una despesa molesta en
temps de crisi. “En primer lloc, com-
plir amb l’objectiu europeu ens per-
metria reduir la dependència energè-
tica de l’exterior, que actualment és
d’aproximadament el 79%, 25 punts
percentuals per sobre de la mitjana
de la UE”, explica María Teresa de Ugar-
te, responsable de FCC Energia a Cata-
lunya i Aragó. Al mateix temps, suposa-
ria disminuir la intensitat energètica de
l’economia espanyola, ja que actualment
necessita consumir un 20% més d’ener-
gia per produir els seus béns i serveis
que la mitjana europea, “cosa que su-
posa una pèrdua de competitivitat
creixent”.

OPORTUNITAT DE FUTUR
Per un altre costat, la indústria ecològi-
ca s’assenyala com una de les àrees
amb més potencial de creixement i que
pot aportar a les economies europees
un valor afegit basat en la innovació i la
sostenibilitat, fonamental per competir
a escala internacional. “És obvi que
l’estalvi energètic i les noves fonts
d’energia són una gran oportunitat
perquè el sector seguirà creixent. Hi
ha molts països que tenen una pobla-
ció ocupada en el sector verd més
elevada que la nostra, com és el cas
de Suïssa, Alemanya, els Països

 Baixos o Escandinàvia”, afegeix  de
Ugarte. 

De fet, en el seu discurs sobre l’es-
tat de la UE de l’any 2010, el president
de la Comissió Europea, José Manuel
Durao Barroso, va prometre la creació
de tres milions de noves ocupacions ver-
des per a 2020, mentre que aquest ma-
teix any l’Organització Internacional del
Treball (OIT) estimava que l’economia
baixa en carboni podria crear fins a 60
milions d’ocupacions. Només a Espa -
nya, les empreses verdes, especialment
les lligades a l’energia i els residus, van
crear 324.868 ocupacions entre el 1998
i el 2009, segons un estudi de la Funda-
ció Fòrum Ambiental. Per un altre cos-
tat, la crisi està obligant les empreses a
ser més competitives estalviant costos,
de manera que és molt probable que
l’estalvi i l’eficiència siguin dos dels ob-
jectius principals de les empreses i l’ú-
nica sortida.

BONS ANTECEDENTS
La responsable de FCC Energia consi-
dera que Espanya ha liderat el moviment
en renovables des de la ratificació del
Tractat de Lisboa pels 27 membres de
la Comunitat Europea “i ho ha fet molt
bé”. Igual que Catalunya, que “ha lide-
rat la investigació en generació eòli-
ca i les energies renovables creant
una indústria pionera a Catalunya”.
Per aquest motiu, considera que és un
error posar el fre just ara, quan aquesta
capacitat podria ser un punt a favor per
sortir de la crisi: “Som un dels primers
països del món en energies renova-
bles. Hem tingut una corba d’apre-
nentatge que hem pagat només els
espanyols; per aquest motiu, no po-
dem perdre aquest avantatge culpant
les renovables del dèficit de  tarifa”.

En aquest sentit, si realment es tin-
guessin en compte tots els costos i be-
neficis i les energies més contaminants
paguessin els gravàmens adequats, les
renovables es revelarien també econò-
micament sostenibles. L’informe publi-
cat fa escassos dies per la consultora
Ernst & Young revela els resultats d’un
estudi comparatiu dels beneficis macro-
econòmics de la generació elèctrica amb
energia eòlica i centrals tèrmiques de ci-
cle combinat. El document, correspo-
nent al mes de juliol, conclou que cada
euro invertit en energia eòlica genera re-
torns positius per a l’economia nacional
en termes de valor afegit brut, creació
d’ocupació i seguretat energètica més
elevats que el que mostren les centrals
tèrmiques de cicle combinat.

“Ara la factura elèctrica recau en

els consumidors i tenim un greu pro-
blema, el dèficit de tarifa. A més, és
important que l’energia tingui el seu
preu real, els baixos preus no ajuden
a implantar mesures d’eficiència”, re-
calca María Teresa de Ugarte, que ad-
voca per buscar alternatives a les pri-
mes a les renovables i al dèficit tarifari.
“Les energies renovables podrien es-
tar en els pressupostos de l’Estat, en
lloc de subvencionar altres camps
que no tenen la importància ni són
estratègics pel desenvolupament
d’un  país”, apunta. A més, la tarifa hau-
ria de ser la del mercat i el promotor dels
parcs d’energies renovables hauria de
presentar un informe explicant quina
hauria de ser l’aportació de l’Estat, de
manera que l’empresa que proposés
una menor aportació hauria d’obtenir
l’adjudicació.

“I finalment i no menys important,
hem de buscar la innovació i la tec-
nologia adequades per seguir sent
ecològics”, expliquen des de FCC
Energia. Això vol dir posar èmfasi no no-
més en la innovació des del punt de vis-
ta tecnològic, sinó també en els models
de negoci i en la forma de pensar de les
persones.2

L’empresa avisa 
que les retallades
duran a incomplir els 
objectius de la UE

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

Les energies
renovables com
a motor de
competitivitat
FCC Energia assegura que l’aposta per les
fonts netes afegeix valor a l’economia 

“DES DE FA MÉS de 100 anys, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC),
empresa nascuda a Catalunya, és intensiva en negocis que podríem definir
com a ecològics i que aposten pel medi ambient”, assenyala la responsable
de l’àrea d’Energia de la companyia a Catalunya i Aragó, María Teresa de Ugar-
te. El grup s’encarrega del servei integral de l’aigua, optimitza els recursos hí-
drics i potencia la reutilització de l’aigua a través d’Aqualia; de la recollida,
el reciclatge i la valorització dels residus industrials amb Ámbito, i de la ges-
tió dels residus urbans, a més del manteniment de vials, enllumenat i edificis
amb FCC Medi Ambient. 

A més, mitjançant FCC Energia promociona les energies renovables i millo-
ra l’eficiència energètica d’ajuntaments, indústries i edificis, gràcies a la seva
empresa de Servicios Energéticos. En aquesta línia, actualment compta amb
14 parcs eòlics (tres d’ells a Catalunya, juntament amb Ros-Roca, a les co-
marques de la Segarra i l’Anoia) amb una capacitat de 421,8 MW, dues plan-
tes termosolars amb una potència de 50 MW cadascuna i dues plantes foto-
voltaiques de 10 MW cadascuna. 

A part, una de les prioritats que s’ha marcat FCC és l’obtenció d’energia
mitjançant la utilització dels residus que provinguin tant de les escombraries
domèstiques com de fangs de la depuració d’aigües o de residus industrials.
Tot plegat sota un punt de vista integral que permeti augmentar l’eficiència,
la comunicació i la coordinació entre recollida i valorització.

la companyia
DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA A LA VALORITZACIÓ DE RESIDUS I L’ENERGIA

Serveis mediambientals
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