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Anàlisi. Notícies contradictòries

La cita representa
el primer pas per a
un nou compromís
de cara al 2015

C
om està pasant en els últims
temps, les valoracions so-
bre les cimeres de Nacions
Unides relacionades amb el
canvi climàtic varien nota-

blement segons el punt de vista, tal com
es pot observar de nou després de la ci-
ta de Doha, que va finalitzar aquest 7 de
desembre. Una variació que es deriva
no de qüestions ideològiques, sinó més
aviat del factor temps. És a dir, aquells
que consideren que el procés ha de ser
llarg i pausat, sumant el màxim d’acords
possibles, estan una mica satisfets (tam-
poc gaire). Els que, en canvi, asseguren
que ja s’està arribant tard en la lluita
efectiva contra l’escalfament global,
apunten que els debats excessivament
polítics d’aquest tipus de trobades no
fan més que alentir la presa de decisions
urgents. 

Així, per exemple, la Fundació Empre-
sa i Clima (FEC) considera positiu el re-
sultat de la cimera (la COP-18) ja que,
“si bé no s’ha arribat a un consens in-
ternacional d’objectius màxims, s’han
consolidat i reforçat les bases d’ac-
tuació contra el canvi climàtic”. A més,
assenyalen que s’ha complert amb el
principal objectiu de la cimera, que era
fer efectiu el segon període de compro-

mís del protocol de Kyoto a partir de l’1
de gener del 2013. “El protocol segueix
endavant gràcies als països de la Unió
Europea i d’altres com Noruega i Suïs-
sa, i d’aquesta manera garanteix la
continuïtat de l’únic instrument inter-
nacional jurídicament vinculant exis-
tent en aquests moments, amb el des-
envolupament de tots els seus
mecanismes i projectes”, van explicar
Elvira Carles, directora de la FEC i Jo-
sep Garriga, exdirector de l’Oficina Ca-
talana del Canvi Climàtic, durant una reu-
nió de valoració a la cimera, a les
conclusions de les quals ha tingut accés
Ecòpolis. 

VUIT ANYS MÉS
El segon període del protocol s’acaba-
rà el 31 de desembre del 2020, i queda-
rà alineat amb els calendaris de la Pla-
taforma de Durban i amb la legislació
comunitària per a l’any 2020, que mar-
ca la reducció d’emissions i un ús més
elevat d’energies renovables. Vuit anys
en què confien que es puguin establir
mesures sòlides i convençudes. No obs-
tant, la FEC reconeix que l’èxit ha estat
limitat, ja que han quedat fora de Kyoto
grans països emissors com el Japó, el
Canadà, Nova Zelanda i Rússia. Als Es-
tats Units, que no van ratificar el primer
període, tampoc se’ls esperava en
aquest segon. “En aquesta situació el
conjunt de països firmants represen-
ten aproximadament el 15% de les
emissions mundials”, lamenten.

Per tot això, la Fundació Empresa i Cli-
ma considera necessari aprofundir i ob-
tenir resultats en els altres grans proces-
sos, més enllà de Kyoto. Per exemple,
la Plataforma de Durban, que té com a

objectiu avançar en les negociacions per
a arribar a un gran acord global del cli-
ma el 2015 aplicable a partir del 2021.
“Aquí s’han establert les bases, però
s’ha avançat d’una manera escassa”,
matisen Carles i Garriga. A Doha s’ha
establert un programa d’actuació per al
2013 amb què es canvia el ritme del tre-
ball del grup, que a partir de l’any que
ve centrarà tota l’atenció en la negocia-
ció, posant unes bases fortes de cara a
la Conferència de les Parts a París
(2015). 

Això suposa un pas endavant en els
seus dos eixos d’activitat, el centrat en
el disseny d’un nou acord internacional
jurídicament vinculant que ha d’estar a
punt per a la seva adopció el 2015, i el
que busca identificar opcions per acon-
seguir reduccions d’emissions globals
més ambicioses abans del 2020, amb
l’objectiu de tancar la bretxa entre les
emissions existents i les que són neces-
sàries per mantenir l’objectiu dels 2º C
(el màxim que pot pujar la temperatura
mitjana). “Doha ens ha tornat a demos-
trar que arribar a un acord global pel
clima és una tasca de gran dificultat,
però en la mesura que tots fem la part
que ens correspongui serà més fàcil
anar conformant aquest punt de tro-
bada i afrontar aquest repte amb ga-
ranties”, asseguren des de la FEC. 

MOVIMENTS SOCIALS
Des de l’oenagé WWF, en canvi, no són
tan optimistes: “En un any en què els
impactes del canvi climàtic han cas-
tigat les persones tant als països rics
com als pobres, els negociadors de
Doha no han complert ni tan sols les
expectatives mínimes. No obstant, les

organitzacions socials no es rendei-
xen i seguiran lluitant per un acord cli-
màtic global l’any 2015, que respon-
gui a l’ambició i justícia que el món
necessita”.

Els arguments que planteja WWF per
mostrar el seu desacord amb el que ha
passat a la capital de Qatar són que la
cimera va acabar sense un augment
d’ambició en la reducció d’emissions,
sense compromisos financers concrets
en la magnitud necessària i gairebé sen-
se avanços en les bases per acordar un
nou acord global el 2015 que sigui prou
ambiciós, just i vinculant. Per contra, afir-
men, la cimera es tanca amb un acord
feble i allunyat de les evidències cientí-
fiques. “El que la ciència ens diu i el
que milions de persones han experi-
mentat aquest any és que combatre
el canvi climàtic és molt urgent. Ca-
da any compta, i cada any que els go-
verns no actuen augmenta el risc per
a tots nosaltres”, recalca Samantha
Smith, líder de la iniciativa de Canvi Cli-
màtic de WWF Internacional.

No obstant, consideren que encara hi
ha esperança amb els moviments so-
cials i d’un nombre cada vegada més
elevat de ciutadans que estan reclamant
energia neta, rebutjant projectes conta-
minants i insostenibles per tot el món i
exigint que es facin canvis. “A Espanya
i a tot el món, la societat civil s’està
mobilitzant per exigir canvis en el mo-
del energètic i un verdader lideratge
per afrontar el canvi climàtic”, apun-
ta Mar Asunción, responsable del Pro-
grama de canvi climàtic de WWF Espa-
nya. Tot dependrà, com sempre, de la
pressa que tinguin les elits polítiques i,
sobretot, les econòmiques.2

La Fundació Empresa i Clima celebra la renovació del protocol de Kyoto, encara que lamenta
que països anteriorment firmants com el Japó, el Canadà o Rússia hagin baixat del carro 

Avanços en la cimera de
Doha, però molt escassos

EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics M

REUNIÓ DE LES NACIONS UNIDES SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

L’HORITZÓ MARCAT és clar: un món sense combustibles fòssils
en què les energies alternatives provinents de l’aigua, el vent i el
sol proveiran les necessitats de la societat. El procés és lent, pe-
rò imparable. La qüestió és saber si la comunitat internacional es-
tà caminant excessivament a poc a poc o està complint els pas-
sos necessaris per arribar al destí. Europa s’ha compromès a reduir
les seves emissions un 80% respecte als nivells de l’any 1990 el
2050, encara que es calcula que aleshores el vell continent només
aportarà un 7% al PIB mundial.

Hi ha tota una sèrie d’aspectes que poden accelerar el procés,
com la creació d’una indústria rendible per parar el canvi climàtic,
per un costat, i per proveir d’energia sostenible el planeta, per l’al-
tre. En tot cas, l’escalfament global ja és irrefutable, i prova d’ai-
xò és que les asseguradores ja s’estan plantejant una cosa tan
simple com que qui causi el dany haurà de pagar-ho. Un altre te-
ma capital és la transferència de tecnologia dels països més des-
envolupats a tercers i abaratir els costos de les energies netes.
Occident contamina des del 1890 i els països emergents, amb el

Brasil, la Xina, l’Índia i Sud-àfrica al capdavant, reclamen ser com-
petitius al segle XXI.

Tot i això, les reunions de Nacions Unides signifiquen petits avan-
ços, gairebé a pas de cargol. El 2014 s’ha d’aprovar un esborrany
que ratifiqui un compromís global a partir del 2015 i el 2020 s’hau-
ran de posar sobre la taula 100.000 milions de dòlars per posar en
marxa accions eficaces. El procés és imparable, sens dubte, ¿pe-
rò s’arribarà a temps perquè la temperatura mitjana del planeta no
pugi més de 2 graus?

“NO S’HA ARRIBAT A
ACORDS DE MÀXIMS, 
PERÒ S’HA REFORÇAT 
LA BASE”, DIU LA FEC

WWF ASSEGURA, EN
CANVI, QUE NI TAN SOLS
S’HAN COMPLERT “LES
EXPECTATIVES MÍNIMES” 

VALORACIONS DIVERSES SOBRE 
LA TROBADA DE L’ONU A QATAR
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Aida
VILA ROVIRA

CANVI CLIMÀTIC.
GREENPEACE ESPANYA 

Comencem a estar acostumats que
els resultats de la cimera del cli-
ma anual quedin lluny de les re-

comanacions científiques i la COP-18,
celebrada recentment a Doha no n’ha
estat una excepció. Però no podem dei-
xar que la frustració per la lentitud a la
qual avança el procés ens impedeixi veu-
re els elements positius que marcaran el
treball de Greenpeace en els pròxims
mesos per assegurar que els països arri-
ben a la COP-19 amb millors posicions
per a la negociació.

A Doha es va donar continuïtat al pro-
tocol de Kyoto, l’únic instrument legal-
ment vinculant existent en la lluita inter-
nacional contra el canvi climàtic, i es va
firmar un segon període de compromís
que entrarà en vigor el gener del 2013 i
arribarà fins al desembre del 2020. Un
protocol que vincula pocs països però
que manté vives les regles de còmput
de reduccions d’emissions i un sistema
de control i sanció internacional que ha
d’inspirar el futur acord. 

La cimera de Doha es va acabar sense
compromisos de finançament per al perí-
ode 2013-2015 que assegurin que estem
en la trajectòria d’arribar als 100.000 mi-
lions de dòlars que els països industria-
litzats ja s’han compromès que faran efec-

tius anualment a partir del 2020. Però el
tifó que va castigar les Filipines durant la
negociació i va fer plorar al plenari els seus
negociadors va ajudar la comunitat inter-
nacional a entendre que s’havia de crear
un mecanisme d’urgència per afrontar
aquests desastres.

Això és el que ens emportem de Do-
ha, llums i ombres, però sobretot pau-
tes clares per a l’acció: en el cas de la
UE el que és essencial és recuperar la
confiança dels països més vulnerables,
perduda per defensar postures medio-
cres a la COP-18, però indispensable per
tenir aliats ambiciosos que l’ajudin a con-
trarestar els Estats Units o la Xina en la
negociació del nou acord global. Dos ele-
ments essencials per aconseguir-ho són
l’augment del compromís europeu de re-
ducció d’emissions al 30% per al 2020
i l’abandonament de les subvencions als
combustibles fòssils. 

Mesures d’especial interès per a països
com Espanya, que s’ha de replantejar la
seva política energètica. Aprofitem les
oportunitats d’ocupació i estalvi que té un
país com el nostre en sectors com el de
les energies renovables o en l’adopció de
cotes més elevades d’eficiència energèti-
ca. La Comissió Europea i multitud d’ins-
titucions independents ja ho estan dema-
nant, perquè salvar el clima és essencial
per a la supervivència, però també per
sortir de la crisi.2

la tribuna

LLUMS I
OMBRES DE 
LA COP-18

Salvar el clima és clau 
per a la supervivència i
també per superar la crisi
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Centre de R+D d’Acciona. 

Façana de Zara al Portal de l’Àngel de Barcelona.

L
a principal novetat de l’estratè-
gia de sostenibilitat que Acciona
presenta en el seu nou pla fins al
2015 és l’enfocament pel qual

aposta: econòmic, social i mediambien-
tal. Per aconseguir els seus objectius em-
presarials ha previst promoure l’ús eficient
de les tecnologies amb les quals oferir al-
gunes respostes als reptes a què s’enfron-
ta la societat actual. En aquesta comple-
xa conjuntura, la firma ha anunciat un Pla
Director de Sostenibilitat 2015 que gira al
voltant de nou eixos d’actuació i amb un
enfocament estratègic vinculat directa-
ment a la seva activitat. Ha establert un
full de ruta que té com a objectiu poten-
ciar aquelles capacitats competitives di-
ferenciadores, que poden posicionar l’em-
presa en una situació de lideratge pel que
fa al desenvolupament sostenible en les
àrees d’energies renovables, infraestruc-
tures i aigua. Segons fonts de l’organitza-
ció, l’objectiu se centra a involucrar tota
l’organització, i fins i tot els proveïdors,
sense els quals resulta difícil aconseguir
els objectius establerts.

El Pla Director 2015 estableix, doncs,
i segons fonts de l’empresa, un aprofun-
diment en la sostenibilitat, com a eix di-
ferenciador en la gestió i l’oferta de so-
lucions, i marca objectius lligats al
desenvolupament de la seva activitat em-
presarial.

En el capítol de la innovació, està pre-
vist invertir 500 milions d’euros fins al
2015 amb la consolidació d’un Observa-
tori Tecnològic que detecti, prioritzi i ca-
nalitzi la informació crítica per posar en
marxa noves tecnologies, i que al mateix
temps aprofiti la innovació operativa per
aconseguir estalvis de, almenys, 15 mi-
lions d’euros.

Respecte a la variable de l’entorn, la
companyia ha planificat arribar a una re-
ducció del 15% en la ràtio d’emissions de
CO2 generades per vendes o millorar l’e-
ficiència ambiental el 15% en la ràtio ener-
gia consumida/vendes i el 7% en la ràtio
aigua consumida/vendes. 

PROJECTES
Pel que fa a l’eix social, s’estableix el
compromís d’implantar una metodolo-
gia d’avaluació de l’impacte en les ac-
tivitats internacionals. S’amplia l’abast
de la Fundació Microenergia, els projec-
tes de la qual proveeixen d’energia re-
novable comunitats en zones rurals aï-
llades, mentre que l’Aula de Sostenibilitat,

per la seva part, renova els continguts i
amplia audiències.

Un altre dels objectius, de cara a la
conscienciació interna, pretén vincular
un percentatge de la retribució variable
a objectius de sostenibilitat per a direc-
tius i ge- rents, per aprofundir el com-
promís de sostenibilitat en l’organització,
mitjançant formació contínua. Així ma-
teix, Acciona estén l’abast dels requisits
de sostenibilitat als seus proveïdors, que
es reforçarà amb programes de forma-
ció específics via on line, i la presenta-
ció d’un catàleg de compres de produc-
tes i serveis sostenibles. La renovació
del codi de conducta es complementa
amb la publicació dels principis ètics per
a proveïdors.

La companyia ha obert, a més de les
consultes periòdiques, una línia de tre-
ball dedicada al sector dels inversors so-
cialment responsables. Finalment, con-
sidera fonamental activar la presència en
la preparació de la cimera Rio+20, a tra-
vés de diferents organitzacions i comitès
de treball.2

I
nditex, el grup tèxtil matriu de Zara,
ha arribat a un acord amb Green -
peace per eliminar les emissions de
substàncies químiques de risc en to-

ta la seva cadena de subministrament i en
producció. El procés culminarà, segons
fonts del grup gallec, el 2020 i s’iniciarà
durant l’any que ve, quan exigirà als seus
proveïdors que proporcionin les dades so-
bre abocaments.

El compromís d’Inditex arriba després
de la campanya Detox promoguda per
Greenpeace. Martin Hojsik, coordinador
d’aquesta iniciativa internacional, ha
mostrat la seva satisfacció davant el pas
endavant donat per la firma espanyola,
destacant que “ja no hi ha excuses
perquè altres marques assumeixin que
han d’acceptar el desafiament”. “Si la
cadena minorista més gran del món
ho pot fer, les altres marques no po-
den obviar la seva responsabilitat”,
afegeix. 

SOSTENIBILITAT
El grup tèxtil, en línia amb la seva filoso-
fia de sostenibilitat, ha reconegut “la
 necessitat d’eliminar les emissions in-
dustrials de totes les substàncies quí-
miques perilloses”, i està d’acord a arri-
bar a l’abocament zero al llarg de tot el
cicle de vida i de tots els processos de
producció vinculats a l’elaboració i utilit-
zació dels productes tèxtils. “Fa molt
temps que treballem per incrementar
la protecció del medi”, destaquen fonts
de la companyia, que compta amb la Cer-
tificació del Sistema de Gestió Ambiental
d’acord amb la normativa ISO 14001 en
la seu del grup, en les cadenes, els cen-
tres logístics i les fàbriques, i que també
compta amb plans d’eficiència energèti-
ca en fàbriques i centres logístics. Inditex
també informa que ha incorporat les ener-
gies renovables i cogeneracions (850 kWh
d’eòlica, 1.500 metres quadrats de solar

tèr mica i tres plantes de cogeneració) i
ha fet cursos de formació mediambiental
per al 100% del personal de fàbriques i
centres logístics.

El seu pla estratègic mediambiental
2007-2010 (PEMA), incloïa apartats de
millora mediambiental en les àrees del ci-
cle productiu, cosa que ha permès in-
cloure la variable de sostenibilitat en la
planificació i presa de decisions en el
grup. Aquest pla es va completar havent
aconseguit que el 52% de l’energia en
aquests centres se subministri mitjançant
fonts renovables i trigeneració; que s’a-
consegueixi una reducció d’un 20% en
les emissions de CO2 pel transport i amb

la limitació del 42% en el consum elèc-
tric de les noves botigues.

El grup ha posat en marxa un nou pla
estratègic mediambiental 2011-2015, que
inclou mesures ecoeficients en les àrees
de negoci, amb l’objectiu prioritari d’a-
conseguir que totes les botigues siguin
sostenibles i respectuoses amb el medi
ambient. El pla permetrà que les botigues
redueixin un 10% les emissions de CO2

el 2015, i un 20% el 2020. Segons fonts
d’Inditex ja són diversos els establiments
ecoeficients. Destaca la botiga de Zara
de Portal de l’Àngel a Barcelona, que té
el segell Or de la certificació mediambien-
tal LEED, o la botiga Zara de Via del Cor-
so, 189, a Roma, aspirant a LEED, cate-
goria Platí, i la botiga 5.000 del grup
Inditex.

Com a mesura complementària, el
grup impulsa un programa d’investigació
per analitzar alternatives a la utilització de
les substàncies considerades perilloses
en l’actualitat.2

PILAR ENÉRIZ
Àrea Monogràfics M

MARÍA TORRES
Àrea Monogràfics M

DUN PROGRAMA 
D’INVESTIGACIÓ BUSCARÀ
ALTERNATIVES A L’ÚS DE
PRODUCTES PERILLOSOS

El ‘full de ruta’ 
involucra tota 
l’empresa i també
els seus proveïdors   

LA IMPLANTACIÓ DE
NOVES TECNOLOGIES
ESTALVIARÀ UNS 15 
MILIONS D’EUROS

EL PLA DIRECTOR 2015 APROFUNDEIX
EN QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Moda sense substàncies
tòxiques per al 2020
Zara és la vuitena marca que eliminarà productes
de risc en cadenes de subministrament i producció

La sostenibilitat com a
arma competitiva en  els
nous models de negoci 
El conglomerat empresarial Acciona desvela el seu Pla Director 2015  
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Dipòsit controlat clausurat del Garraf. 

L’
Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha respost,
des de sempre, a la volun-
tat de configurar una admi-
nistració que representi la

realitat de continuïtat urbana i les carac-
terístiques econòmiques, socials i am-
bientals del territori metropolità. Amb la
creació de la nova institució, a partir de
la llei 31/2010 de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, aquesta voluntat s’ha am-
pliat i intensificat. 

Una de les competències de la nova
AMB és la coordinació i la formulació
d’un pla d’actuació metropolità per a la
protecció del medi ambient, la salut i
la biodiversitat, i de mesures de lluita
contra el canvi climàtic. El garant d’a-
questes atribucions, sens dubte, ha de
ser el Pla de Sostenibilitat de l’AMB
(PSAMB), l’instrument de referència de
la política ambiental metropolitana.
Aquest pla serà el full de ruta que fixi les
accions concretes a desenvolupar per
a la sostenibilitat ambiental del territori
metropolità en diferents escales, tenint
en compte que moltes d’aquestes ini-
ciatives són més abordables des d’u-
na estratègia metropolitana que des de
la suma d’accions municipals.

Dins del primer eix d’actuació del
PSAMB –energia i canvi climàtic– s’in-
clou l’Estratègia Metropolitana de Ges-
tió del Carboni 2012-2015, que serà
aprovada pròximament. El principal ob-
jectiu d’aquesta iniciativa és reduir l’em-
premta de carboni generada per tota
l’AMB, incloent les empreses conces-
sionàries, les instal·lacions i les matei-
xes oficines (excepte Transports Metro-
politans de Barcelona, la qual ja disposa
d’una gestió individualitzada).

REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS
La metodologia seguida consisteix a re-
alitzar l’inventari de les emissions de to-
tes les instal·lacions i serveis competèn-
cia de l’AMB i, una vegada calculat,
definir un pla estratègic de reducció de
les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle per a un període fixat de temps.
L’estratègia serà revisada anualment,
per comprovar el compliment dels ob-
jectius de reducció preestablerts.

L’empremta de carboni del 2011 de
l’AMB va ser d’1.027.113 tones de CO2

equivalent. Aquesta quantitat compor-
ta un increment d’un 0,97% respecte
a la del 2010, que és l’any de referèn-
cia per a tota l’estratègia. De cara al fu-
tur, l’estratègia inclou un pla d’acció per

aconseguir que l’any 2015 les emissions
de l’AMB es redueixin un 10% respec-
te a les de l’any 2010. Això vol dir reduir
un valor mitjà anual del 2% des del 2010
fins al 2015.

En el marc de l’estratègia, es pres-
tarà suport als serveis de l’àrea metro-
politana mitjançant la creació d’una ei-
na de càlcul metropolitana de les
emissions de CO2 i d’energia per apli-
car als plans urbanístics, materials de
construcció, recursos utilitzats, així com
donar suport als ajuntaments en aspec-
tes d’eficiència energètica i canvi cli-
màtic, en coherència amb el Pacte d’Al-
caldes i Alcaldesses de la Unió Europea
que han subscrit la major part d’ajun-
taments metropolitans, concretant-lo
en els Plans d’Acció per a l’Energia
Sostenible.

Avui dia, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona ja ha realitzat actuacions concre-
tes en la línia del compromís de reduc-

ció d’emissions. Destaca, per exemple,
la proposta d’adhesió al Pacte d’Alcal-
des i Alcaldesses aprovada pel Consell
Metropolità el mes de maig passat o el
balanç de carboni de la primera revisió
del Programa Metropolità de Gestió de
Residus Municipals, que ja està en mar-
xa, i la participació activa en les estra-
tègies catalanes de mitigació i adapta-
ció en aquest terreny.

RESPECTE PER L’ENTORN
La creació d’un workshop sobre adap-
tació al canvi climàtic en el territori me-
tropolità o la realització de projectes Cli-
ma en instal·lacions de tractament de
residus mitjançant l’adquisició de crè-
dits de carboni vinculats a projectes de
reducció d’emissions són més exem-
ples d’iniciatives d’una institució, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que té en
el respecte i la cura de l’entorn un dels
seus eixos centrals.2    

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

És l’instrument
de referència de la
política ambiental
metropolitana

Assumpta
ESCARP
VICEPRESIDENTA
DE MEDI AMBIENT 
DE L’ÀREA
METROPOLITANA
DE BARCELONA

L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, en el seu compromís per
fomentar la sostenibilitat, té la

voluntat de mostrar la seva implica-
ció en qualsevol estratègia que es
porti a terme en aquest sentit. La 18
Conferència de les Parts de les Na-
cions Unides sobre Canvi Climàtic,
que va finalitzar el 9 de desembre, te-
nia la missió d’impulsar la segona part
dels compromisos del protocol de
Kyoto. Malgrat que la pròrroga ha ti-
rat endavant de manera reduïda (amb
la meta de revisar els acords de re-
ducció el 2014), des de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona considerem
positiu que, davant el risc de cap
acord, s’allargui el compromís de
Kyoto fins al 2020 i que hi hagi prop
de 200 països compromesos
col·lectivament en la lluita contra el
canvi climàtic.

També considerem que una ambi-
ció més gran a reduir emissions ens
hauria disminuït les despeses en
adaptació i hauria reduït els danys i
pèrdues (és a dir, els incendis, la se-
quera o les inundacions, també a ca-
sa nostra).

En importants cimeres ambientals
a tot el planeta, com la conferència
Rio+20, es va reiterar la importàn-
cia del canvi climàtic com a crisi per-
sistent, i es va explicitar la importàn-
cia de les regions metropolitanes pel
que fa a les polítiques de planificació
i disseny urbà sostenibles. A més, les
inversions en la lluita contra el canvi
climàtic tenen un retorn en el cicle
econòmic.

Per l’estímul que suposen, perme-
ten reduir la dependència energèti-
ca, retornen gran quantitat de recur-
sos al cicle local, eviten la sortida de
l’economia de molta quantitat de re-
cursos en l’adquisició de combusti-
bles fòssils i urani, contribueixen a l’e-
quilibri de la balança de pagaments,
permeten reduir els tipus d’interès pel
deute i poden accelerar la sortida de
la crisi. D’aquesta manera, la lluita
per la cura del medi ambient és una
lluita que ens implica a tots, i de la
qual tots sortirem enormement be-
neficiats.2

la tribuna

COMPROMÍS
ESTRATÈGIC

El pla de sostenibilitat de l’AMB
actua contra el canvi climàtic
L’Estratègia Metropolitana de Gestió del Carboni 2012-2015 constitueix un eix d’acció prioritari 

DEL PRINCIPAL 
OBJECTIU ÉS REDUIR LES
EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE 

DEL REPTE CONSISTEIX
A REBAIXAR-LES UN 10%
EL 2015 RESPECTE A
LES DE L’ANY 2010
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Una ala delta amb motor sobrevola un parc eòlic a Òdena (Igualada).

Q
uines directrius segueix 
la seva empresa per 
poder minimitzar les
emissions de CO2?
-Des del Grupo FCC tenim
una llarga tradició de

comptabilització, seguiment i reducció
de les nostres emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle. La nostra varietat d’ac-
tivitats ens converteix en un grup amb
possibilitats de posar en pràctica la re-
ducció d’emissions d’efecte hivernacle
(no només CO2, sinó també altres gasos
amb més potencial d’escalfament, com
és el metà). L’eficiència energètica en tots
els nostres processos i serveis, la pro-
moció de les energies renovables, l’opti-
mització en la gestió dels residus i de l’ai-
gua o l’ús de combustibles alternatius
són alguns exemples d’aquestes pràc-
tiques per a la reducció d’emissions d’e-
fecte hivernacle. 

Una part important de les nostres emis-
sions (una mica més de la meitat, d’a-
cord amb les dades del 2011) està afec-
tada pel comerç europeu de drets
d’emissió. Això suposa un control ex-
haustiu d’aquestes emissions, a través
de plans i metodologies de seguiment
aprovades prèviament pels governs com-
petents. Així mateix, la nostra àrea d’in-
novació treballa constantment en el des-
envolupament de solucions amb menors
emissions de gasos d’efecte hivernacle
associades.

-¿Disposen d’un protocol d’actua-
ció per desenvolupar polítiques me-
diambientals sostenibles?

-El Grupo FCC disposa d’una política
mediambiental corporativa aprovada pel
seu Comitè de Direcció, que serveix de
marc d’actuació en qüestions de protec-
ció del medi ambient. El desenvolupa-
ment d’aquesta política comporta l’apro-
vació periòdica de plans directors de
Responsabilitat Corporativa que dirigei-
xen l’actuació concreta de FCC i de les
seves àrees en matèria mediambiental,
amb objectius de millora incorporats.
L’actual Pla Director de RC, el tercer (amb
vigència 2012-2014), recull l’objectiu de
desenvolupament de l’estratègia corpo-
rativa de canvi climàtic amb un nou en-
focament orientat a l’aprofitament d’o-
portunitats de FCC en aquest àmbit.

-¿Quins són els aspectes més relle-
vants de les polítiques mediambien-
tals que porten a terme? 

-La gestió energètica i de residus com
a nous reptes per als entorns urbans fi-
guren entre els objectius abordats en el
nou Pla Director de Responsabilitat Cor-
porativa 2012-2014 de FCC.

Des del Grup de Serveis Ciutadans te-
nim clar que cada vegada serà necessà-
ria més inversió en eficiència energètica
i en generació elèctrica renovable per
aconseguir una economia baixa en car-

boni. Per un altre costat, també consi-
derem cada vegada més indispensable
l’optimització dels processos de tracta-
ment dels residus i de l’aigua, mitjançant
l’impuls de maneres que permetin menys
emissió de gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera. Per a això, un dels progra-
mes d’acció del pla està dirigit a liderar
la innovació per abordar aquests aspec-
tes del canvi climàtic.

-¿Quins beneficis aporten?
-Els beneficis de les polítiques me-

diambientals es tradueixen directament
en un ús responsable dels recursos na-
turals. L’optimització del consum d’a-
quests recursos i la reducció d’emissions
comporten beneficis clars en els balan-
ços econòmics del grup. A més, tenint
el compte el tipus d’activitats de FCC,
molt orientades a aspectes ambientals
i al canvi climàtic, qualsevol innovació o
millora en aquestes qüestions aporta un
avantatge competitiu al negoci.

-Davant del context econòmic ac-
tual, ¿s’han vist reduïdes les inver-
sions en aquest apartat?

-Encara que l’actual conjuntura eco-
nòmica té efectes sobre la inversió en
qualsevol àrea, des del Grupo FCC se

segueix apostant per l’actuació mediam-
biental. Prova d’això són les noves polí-
tiques que s’estan tenint en compte en
aquests moments per als pròxims anys,
centrades en aquestes qüestions. 

En concret, una de les nostres priori-
tats en matèria ambiental és continuar
amb els nostres treballs en la lluita con-
tra el canvi climàtic. Un exemple d’això
és la recent aprovació pel Comitè de Di-
recció d’una nova estratègia d’acció cen-
trada en els reptes i oportunitats davant
el canvi climàtic, que guiarà les actua-
cions del Grupo FCC en la matèria. A
més, seguim apostant per la innovació i
concretament per la innovació mediam-
biental, matèria a la qual es dedica la ma-
jor part de la partida pressupostària des-
tinada a la innovació. Fonamentalment
en el desenvolupament de nous produc-
tes i serveis més respectuosos amb el
medi ambient.

-¿Com afronta l’empresa el combat
contra el canvi climàtic?

-El nostre Pla Director de Responsa-
bilitat Corporativa 2012-2014 marca la
necessitat d’abordar de forma específi-
ca la política empresarial en matèria de
canvi climàtic. L’any 2011 es va crear la

Comissió de Canvi Climàtic del Grupo
FCC, formada per representants de les
àrees amb més rellevància en aquesta
matèria. Una de les seves principals fun-
cions és dotar de coherència a les polí-
tiques de mitigació de gasos d’efecte hi-
vernacle que cada una de les àrees està
desenvolupant i buscar les sinergies en-
tre elles per fer-les més eficients.

Com a conseqüència d’això, al llarg
del 2012, la Comissió de Canvi Climà-
tic ha desenvolupat una estratègia espe-
cífica de canvi climàtic fins al 2020, que
ha estat aprovada pel Comitè de Direc-
ció del grup. Els seus objectius són va-
riats però marca un concret de reducció
d’emissions (reduir l’empremta de car-
boni de l’organització en 360.000 tones
de CO2 equivalents, de forma que l’any
2020 s’arribi a una ràtio de milions de to-
nes de CO2 equivalents/M€ facturats un
3% inferior), que guiarà les accions en
aquest sentit durant els pròxims anys.

A més, des del Grupo FCC ens mar-
quem un nou repte en aquest sentit, que
lidera l’estratègia de canvi climàtic i que
està dirigit a adaptar les nostres activi-
tats a les noves condicions futures, per
convertir-nos en una companyia de ser-
veis integrals per a l’adaptació al canvi
climàtic.

L’Estratègia de Canvi Climàtic 2020 del
Grupo FCC inclou cinc eixos d’actua-
ció [monitoritzar, reduir, adaptar, innovar
i comunicar], denominats pilars, que es
concreten en gairebé 70 accions. 

-Segons el seu parer, ¿quins reptes
mediambientals han d’afrontar les em-
preses en aquests moments?

-Dintre dels reptes mediambientals
destaca l’acció contra el canvi climàtic
per la seva transversalitat i repercussió a
tots els nivells, que inclouen tant accions
per a la reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle (GEI) com actuacions
per permetre una millor adaptació al can-
vi climàtic en tots els sectors de la socie-
tat actual.

Com a grup de serveis ciutadans, des
de FCC no només no podem continuar-
ne al marge sinó que hem de ser proac-
tius en aquesta matèria. Conscients de
les repercussions que pot tenir l’escalfa-
ment global sobre la nostra activitat, els
nostres serveis i els nostres clients, una
de les prioritats futures de FCC és seguir
treballant en la reducció de les nostres
emissions de GEI, així com en el control
dels riscos de la nostra activitat associats
al canvi climàtic. Però fonamentalment te-
nim molt present que els nostres serveis
es poden orientar a les noves condicions,
i per això una de les nostres prioritats és
oferir solucions innovadores que ajudin
a marcar la diferència i permetin una adap-
tació dels nostres clients a aquestes no-
ves condicions climàtiques i les seves con-
seqüències en les comunitats.2

“Volem arribar a ser
una companyia de 
serveis integrals 
per a l’adaptació 
al canvi climàtic”

L’ESTRATÈGIA

PER  ALBERTO LARRIBA

José ManuelVELASCO I PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE CANVI CLIMÀTIC DEL GRUPO FCC

l’entrevista

“FCC aposta per la innovació”
“Els beneficis de les polítiques mediambientals impliquen un ús responsable dels recursos naturals”

XAVIER JIMÉNEZ
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