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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

L’energia és una prioritat estratègica per a qualsevol país, ja que incideix directament tant en l’economia i el desenvolupament
social com en el medi ambient. 
 
Les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera han anat augmentant a causa, fonamentalment, de la utilització de
combustibles fòssils. Això ha provocat un escalfament de la superfície de la Terra, que està generant un canvi en les condicions
climàtiques que afecten les generacions presents i futures.
 
El sector energètic és el principal sector responsable de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i, per tant, està cridat a
canviar el model productiu que porti a una descarbonització total associada al consum d’energia. I si hi ha un consens general
en el sector sobre com fer la transició energètica, és que hi haurà una creixent electrificació del sector energètic basat en les
energies renovables.
 
Transformar el model energètic actual cap a un model basat en energies renovables autòctones i properes al punt de consum
és un repte mundial, però molt més intens per a la Catalunya Sud si es vol arribar a un model on el 100% d’electricitat es
produeixi amb energies renovables en l’horitzó 2050. Actualment, la nostra regió produeix més del 70% de l’electricitat de
Catalunya, i més del 50% del total es genera a les tres centrals nuclears del territori. Per tant, la Catalunya Sud té un doble
repte en aquesta transició energètica. D’una banda, ha de reprendre el desplegament d’energies renovables, que va patir una
frenada total amb el Decret 147/2009, fins al punt que acabarà el 2020 a menys de la meitat de l’objectiu de produir un 20%
de l’energia que es consumeix amb energies renovables. D’altra banda, ha d’afrontar el tancament de les tres centrals nuclears
en la propera dècada, amb l’impacte socioeconòmic que pot tenir sobre les comarques on estan ubicades.
 
Però tots aquests canvis i reptes també són una oportunitat de creació de negoci i de llocs de treball que avui costa d’imaginar
i que no es podran deslocalitzar. A part de contribuir com la resta del país a generar energia elèctrica amb fonts renovables, la
nostra regió ha de fer valer l’aportació que ha fet fins ara al sistema de generació d’energia elèctrica de Catalunya per
esdevenir el clúster energètic del país. Ha de ser la Catalunya Sud qui centralitzi el sector industrial per fabricar equips de
generació i aprofitar la infraestructura de xarxes elèctriques disponibles per situar-hi els sistemes d’acumulació d’energia que
es desenvolupin en un futur. Tot això amb el suport d’un sistema de recerca i innovació que també caldria fixar a la regió.
 
Si es volen portar a la pràctica els canvis socials i del sector productiu que comporta la transició energètica amb decisió,
fermesa i proactivitat, cal que el conjunt de polítiques de la regió tinguin com a referència i interioritzin l’estratègia de transició
energètica, i cal també que la transició energètica de la regió se situï en el màxim nivell estratègic de Catalunya.
 
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat va impulsar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica (2017), amb l’objectiu
d’establir dinàmiques per assolir progressivament els objectius fixats per la Unió Europea. En l’actualitat, el Govern de la
Generalitat de Catalunya treballa per aprovar la Llei de transició energètica, que ha d’esdevenir una eina clau per garantir el
desenvolupament sostenible, integrador i competitiu a llarg termini a casa nostra.
 
En aquesta edició hi trobareu un article sobre la transició energètica a Catalunya de Manel Torrent, director de l’Institut Català
d’Energia (ICAEN). A més, Joan Batalla, director de la Fundació per la Sostenibilitat Energètica i Ambiental (FUNSEAM),
reflexiona sobre l’oportunitat que la Catalunya Sud esdevingui clúster energètic. A continuació, Francesc Barbero, president de
la Mesa d’Alcaldes per l’Energia de Catalunya i alcalde de Flix, ens descobreix algunes claus per afrontar la transició nuclear al
territori. En la secció de bones pràctiques hi trobareu un recull d’exemples de regions i ciutats europees sobre noves formes
d’energia. Per acabar, Josep Maria Prunera, cap de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona, analitza la
importància de la transició energètica i presenta la Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona com un projecte
singular de la Catalunya Sud.
 
Us agraïm la vostra col·laboració en la configuració d’una regió del coneixement, especialment pels vostres comentaris i idees,
que ens permeten seguir treballant per la Catalunya Sud i pels reptes de futur que hem d’afrontar.

La transició energètica a la
Catalunya Sud

MANEL  VALLÈS  RASQUERA
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Editorial



Per què parlem de transició energètica? Doncs perquè som des de maig del 2019 en una emergència climàtica declarada pel
Govern, i a Catalunya el 86% de les emissions de CO2 tenen l’origen en l’ús que fem de l’energia. Ens cal escometre una
revolució, si em permeteu, disruptiva –que ha de ser urgent, ràpida i ha de capgirar-ho tot– i, a diferència de la crisi del petroli
del 1974, que va comportar canvis importants al sector energètic, aquest cop la transició és per motius no econòmics sinó
ambientals.
 
Com afrontem des de l’Institut Català d’Energia (en endavant, ICAEN) aquesta transició? En primer terme, cal assumir que a
Catalunya tenim ben poques competències en energia, de manera que es fa molt difícil establir determinades polítiques que
ajudin a impulsar la tendència que ens convé. Malgrat tot, només amb les competències transferides de promoció de
l’eficiència energètica, promoció de les renovables i gestió i supervisió de la distribució d’energia, tenim molts fronts oberts. No
hem d’oblidar cap espai on treballar per la transició: des de com ens proveïm l’energia passant per com la transformem i,
sobretot, com la consumim. 

MANEL  TORRENT  I  AIXA

Quins són els fronts que tenim oberts des de l’ICAEN? Amb dades del
balanç 2017, en mitjana a Catalunya consumim cada any l’energia
equivalent a 23 milions de tones de petroli. D’aquesta energia, un 44% és
petroli importat, un 22% és gas natural que importem i un 26% és energia
d’origen nuclear (que també importem, tot i que segons criteris Eurostat
és comptabilitza dins del pastís de les energies autòctones). Molt lluny en
aportació hi trobem les energies renovables (aquestes sí que són
pròpies), amb només un 6% d’aportació sobre tota l’energia consumida  
 –o un 8,5% si ho comptabilitzem segons correccions climàtiques seguint
criteris Eurostat– i d’altres fonts com ara la valorització de residus.
 
Pel que fa a com consumim aquesta energia, cal saber que el sector de
la mobilitat de béns i persones és el més energívor (més del 40% de tot el
consum), seguit del sector de l’edificació –habitatge i terciari– i el sector
productiu o industrial.

Hem de donar compliment a allò que recull la Llei 16/2017, del canvi climàtic, aprovada pel Parlament de Catalunya. És a dir,
què hem de fer per la lluita pel clima? Tancar les tres nuclears catalanes i arribar a la neutralitat carbònica l’any 2050. Cal
ara determinar com ho fem. No hem d’oblidar que també hi ha fites intermèdies pel camí, com la de l’any 2030, any en què
ens hem obligat que el 50% de l’electricitat que produïm sigui d’origen renovable.
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Per què parlem de transició
energètica?

L’ICAEN impulsa la Llei de transició energètica, que
ara està en fase de consulta prèvia i que té per
objectiu establir unes bases a llarg termini que ens
indiquin com fer allò que la Llei del canvi climàtic
determina. En paral·lel, i mentre tramitem la llei (a
la qual li espera encara un llarg recorregut
parlamentari), hem definit estratègies per disminuir
la demanda d’energia (estalvi i eficiència) i
ambientalitzar l’ús de l’energia (més renovables i ús
de combustibles més nets).
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Així mateix, seguint el full de ruta establert
per Europa, hem dissenyat línies
estratègiques amb els corresponents
indicadors de compliment per començar a
moure’ns cap a aquesta autosuficiència
energètica. La primera acció a treballar en
qualsevol dels àmbits consumidors és
l’eficiència energètica. Seguint la fita
europea, per al 2030 hem d’haver reduït el
nostre consum respecte a l’any 1990 en un
32,5%, i de cara al 2050 hem d’arribar a
reduccions de l’ordre del 70%. Treballem
cada sector consumidor per caminar en
aquest sentit:

Descarbonitzar vol dir, en gran mesura, electrificar i
generar aquesta energia elèctrica amb renovables.
L’electrificació del país es pot fer o bé aprofitant els
recursos energètics propis renovables, o bé estenent
xarxa elèctrica des dels territoris veïns que disposaran
de sistemes de generació renovable. I és que l’aposta
europea, assumida per l’Estat espanyol, és clara i
sembla força irreversible: anar tancant nuclears –a
Catalunya en tenim tres d’operatives— i augmentar la
presència de renovables fins a acabar sent
completament neutres en carboni.

A l’ICAEN hem triat la via d’esdevenir el
màxim d’autosuficients possible. En aquest
sentit, els objectius per al 2050 ens parlen
d’implantar fins a 36.000 MW de fotovoltaic
(unes 40.000 ha) i 12.000 MW eòlics (uns
4.000 molins instal·lats al territori). A la
pràctica, doncs, parlem d’una ocupació del
3% de la superfície de Catalunya.
L’alternativa? 40 línies de 400 kV que
vindran de l’Aragó, València i França. Posats
a implantar infraestructura elèctrica,
prefereixo que sigui perquè ens
l’autogenerem, de manera que donem
compliment al nostre mantra: volem un
model energètic de proximitat, distribuït,
descentralitzat i democràtic.

I la ciutadania quin paper hi juguem? En el model energètic que proposem a l’ICAEN, la ciutadania n’és el centre. Primer,
perquè sense la conscienciació de la gent no serà possible fer cap canvi. És tanta la feina a fer i són tants els canvis que hem
de viure, que o els fem a partir de l’acceptació ciutadana o no seran possibles.
 
Però anant més enllà encara, tot aquest procés esdevé una gran oportunitat: que els ciutadans esdevinguem agents actius en
la cadena energètica. Fins ara estem acostumats a tenir algú que genera, algú que transporta, algú que distribueix i
comercialitza l’energia i algú, nosaltres –persones i empreses—, que paguem i callem. D’ara en endavant l’autoconsum ens
permet convertir-nos en generadors: guanyem en autonomia i acotem el preu del nostre kWh elèctric.



Des de l’ICAEN us podem dir més o menys
què valdrà el kWh elèctric o de gas d’aquí
a deu anys, però segur que hi ha un cert
marge d’error. En canvi, el que segur que
no errarem és a dir-vos què us costarà el
kWh d’autoconsum d’aquí a deu anys,
perquè serà el cost d’amortització de la
vostra instal·lació. Guanyar en autonomia,
assegurar de subministrament i estabilitzar
el preu és important perquè empodera i
atorga força al consumidor, que decidirà
quan, com, amb qui i a quin preu vol
l’energia.
 
En definitiva, hi ha molta feina a fer; però
sobretot quedem-nos amb la idea que cal
molta corresponsabilitat entre tots,
administració i ciutadania, i que siguem
conscients que malgrat que paguem
factures molt altes d’energia, la realitat és
que l’energia resulta molt barata si som
conscients que usem un recurs natural que
robem a les generacions futures. Així que
estalviem-la, usem-la amb racionalitat i
cerquem     fonts renovables, que és el
petroli del segle XXI, sempre que ens sigui
possible.
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Manel Torrent Aixa, és director de l'Institut Català d'Energia. És enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyers Industrials de Barcelona. La seva trajectòria professional ha estat vinculada a l'Administració Pública on ha
desenvolupat diverses funcions i càrrecs. A més, des de fa més de 15 anys compatibilitza la seva activitat professional amb
la docència, on exerceix de professor en màsters i postgraus de l'àmbit de l'eficiència energètica i de les smart cities.  



Emergència climàtica i necessitat d’actuació
 
El canvi climàtic és, sens dubte, un dels grans desafiaments del segle XXI per a la humanitat. En els últims anys ha captat un
nivell d'atenció sense precedents, que ha provocat una mobilització internacional per concertar accions destinades a mitigar-
lo i ha fet créixer la innovació tecnològica i la cerca de l'eficiència per aconseguir sendes de desenvolupament econòmic amb
baixa emissió de carboni.
 
En efecte, l'augment dels gasos d'efecte d'hivernacle (GEH), associat fonamentalment a diverses activitats antropogèniques,
està ocasionant canvis climàtics evidents, com l’augment gradual però continu de la temperatura, modificacions en els
patrons de precipitació, alça del nivell de la mar i canvis en la intensitat i la freqüència d'esdeveniments climàtics extrems
(IPCC, 2018). Efectes que sens dubte incideixen sobre el territori, ja que incrementen la interacció sempre present entre
territori i energia.
 
Territori i energia
 
Des de sempre, l’ús i la transformació de l’energia ha modificat el territori per vies diverses i amb impactes i ritmes ben
diferenciats. Tarragona no n’ha estat una excepció.
 
A les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre és on es concentra la major potència elèctrica instal·lada de
Catalunya, amb prop de 4.000 MW, que generen el 70% de l’electricitat consumida al país. La majoria d’aquesta potència
elèctrica instal·lada correspon a les centrals nuclears d’Ascó I i II i Vandellòs II, però una part significativa dels parcs eòlics
també es concentren a les comarques del sud de Catalunya. El fet de situar-se lluny d’on es concentra la demanda, que és
sobretot a la zona metropolitana de Barcelona, exigeix un sistema de transport i distribució amb afectació sobre el territori.
 
Un altre tret distintiu del sistema energètic català és la ubicació a Tarragona d’un dels principals complexos petroquímics de
la Mediterrània. Aquest complex utilitza grans quantitats de naftes i gasos liquats del petroli per produir derivats, a partir de
processos de refí i de matèries químiques de base (etilè i propilè) per a la fabricació de plàstics.
 
Tots dos són exemples evidents de la interacció entre el territori i l’energia i de com la captació d’energia, les transformacions
energètiques, el transport i els usos finals de l’energia causen impactes rellevants a escala territorial i ambiental, però també
en l’àmbit econòmic. Les instal·lacions energètiques i tota l’estructura industrial que gira al seu voltant (enginyeria, fabricació
d’equips i components, construcció, manteniment...) comporten importants efectes arrossegament sobre la resta del teixit
productiu i aporten riquesa i llocs de treball.
 
Sens dubte, cal tenir en compte l’impacte social i econòmic al territori en l’actual procés de transició ecològica cap a un nou
model energètic sostenible. Com qualsevol altre procés de transició, la descarbonització de la nostra economia i la transició
energètica associada generarà oportunitats, però també amenaces per a altres indústries o sectors econòmics. A l’hora de
dissenyar les polítiques i mesures a implementar, és del tot necessari incorporar el vector territorial i elements de justícia social
si no volem que aquests processos de transició descarrilin per l'oposició dels perjudicats. I això requereix un disseny acurat,
que prengui en consideració, des d'un enfocament objectiu, els efectes econòmics que es deriven de la pèrdua de
determinades activitats econòmiques amb fort impacte territorial i la necessitat de vertebrar polítiques industrials i
econòmiques que permetin materialitzar les grans oportunitats que es poden derivar del nou model energètic.
 
Oportunitats econòmiques associades al voltant de la transició energètica
 
Tant a Catalunya com a l’Estat espanyol s’està definint un nou marc d’acció en l’àmbit de l’energia i del clima per fer possible
la transició energètica i assolir un model sense emissions de GEH. En aquest nou model, les energies renovables jugaran un
paper destacat, de la mà de l’electrificació creixent de la nostra matriu energètica: s’espera que representin el 100% de la
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Transició energètica: una
necessitat i una oportunitat per
a Tarragona
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generació elèctrica en l’horitzó del 2050. En el cas espanyol, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) estima que les
energies renovables duplicaran la contribució per a 2030, amb un pes del 42% sobre l'ús final de l'energia. En temes de
generació elèctrica, s’espera que representin el 74% l’any 2030 i el 100% l’any 2050, igual que a Catalunya.
 
La implementació d’aquesta aposta per les energies renovables, així com la resta d’actuacions previstes en tots dos marcs
d’acció, comporta la mobilització d’un volum significatiu de recursos econòmics, amb el consegüent impacte econòmic i en
termes d’ocupació. Segons les estimacions del govern espanyol, les inversions acumulades mobilitzades se situaran entorn dels
235.000 milions d'euros al llarg d’aquesta dècada, que es destinaran a àmbits tan rellevants com l'estalvi i eficiència
energètica, la mateixa promoció d'energies renovables, el desenvolupament de les xarxes o l'electrificació de l'economia.
 
L’increment de renovables en un territori com Tarragona, així com l’adopció de la resta de mesures previstes en el marc de la
transició ecològica, pot i ha de suposar un doble benefici en l’àmbit local. No únicament ha de contribuir a aconseguir els
objectius climàtics, sinó que també pot comportar un increment en el grau de riquesa i de desenvolupament econòmic del
territori. No obstant, per consolidar el sector de l’energia com a oportunitat de desenvolupament econòmic i de creació de
feina qualificada, cal que des de l’àmbit de responsabilitat pública s’impulsin plans d’acció que fomentin el desenvolupament
d’aquest nou teixit empresarial. Es tracta, en definitiva, d’una aposta decidida pel desenvolupament de noves tecnologies i
l’impuls de l’R+D+I relacionada amb les tecnologies energètiques sostenibles.
 
Així mateix, des de l’Administració pública s’ha d’ajudar a orientar el sector energètic —i tota la indústria auxiliar que hi ha al
voltant, com és el cas de Tarragona— cap aquests nous mercats de futur, impulsant i desenvolupant projectes estratègics que
assegurin una alta competitivitat de les empreses i una col·laboració fluida entre elles. Són moltes les oportunitats que se’n
poden derivar, però és del tot necessari formular i definir una estratègia industrial de llarg termini que aposti per les noves
tecnologies emergents de futur al seu voltant (emmagatzematge energètic, vehicle elèctric, electrificació de la demanda,
digitalització o les xarxes intel·ligents). En el cas de Tarragona, el fet de disposar d’un teixit industrial fortament vinculat al
sector energètic, amb empreses amb capacitat i expertesa, capital humà preparat i universitats i centres tecnològics amb el
coneixement científic, li confereixen un especial atractiu per desenvolupar un ecosistema emprenedor al voltant de l’energia i
vinculat al territori.
 
En un dels darrers articles publicat en una altra edició d’aquesta mateixa Newsletter Catalunya Sud: Regió del Coneixement,
Francesc Primé apuntava que “cada territori, atenent les seves característiques i la seva estructura social i econòmica, ha de
repensar i definir el seu model de desenvolupament a partir del màxim consens entre les administracions locals i els agents
socials i econòmics”. Compartint aquesta afirmació, només vull apuntar que la transició energètica cap a un model
descentralitzat ha de permetre a Tarragona redefinir el seu model econòmic de futur i esdevenir un territori clau. En aquest
sentit, la regió ha de ser capaç d’aprofitar les grans oportunitats que es derivin d’una estratègia a llarg termini ben
estructurada i definida, que tingui en consideració l’enorme potencial i no vegi el territori des d’una mera visió de receptor
passiu de tota la nova potència renovable que s’ha d’instal·lar en els anys vinents sense un clar retorn econòmic.
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Joan Batalla Bejerano, és director de la Fundació per la Sostenibilitat Energètica i Ambiental (FUNSEAM), activitat que
compagina amb la investigació a la Universitat de Barcelona. Compta amb més de 20 anys d'experiènia en l'àmbit de
l'economia, la indústria i l'energia, especialment en l'àmbit de la regulació energètica.
 



Què és la Mesa d’Alcaldes per l’Energia de Catalunya? Quins són els objectius principals d’aquest mandat?
 
La Mesa d’Alcaldes per l’Energia de Catalunya (MADE) és una associació de municipis de l’entorn de les dues àrees nuclears
de Catalunya. En formen part una dotzena d’ajuntaments de les zones on hi ha la majoria producció d’energia del país o les
seves infraestructures associades, així com de les línies d’evacuació. Entre d’altres, es tracta dels territoris propers als
embassaments de Riba-roja, de Flix, de les nuclears d’Ascó i Vandellòs i dels parcs fotovoltaics que hi ha en aquesta zona.
 
L’objectiu principal d’aquesta associació és vetllar perquè aquest factor característic del territori sigui un factor competitiu de
futur i perquè els ajuntaments tinguin assessorament i una estratègia conjunta per posicionar-nos en tots els debats, però
especialment al voltant de l’energia, com un dels vectors de desenvolupament.
 
Quines són les perspectives de futur de l’àmbit nuclear a la Catalunya Sud donat el calendari previst de tancament
de les nuclears Ascó I, Ascó II i Vandellòs II? Es mantindrà el calendari? Es preveu allargar la vida útil de les centrals?
 
Sembla que es consolida l’estratègia de l’actual pla d’un tancament pactat a mitjà termini amb les elèctriques i l’actual
Ministeri per a la Transició Ecològica, que ens porta a la dècada dels anys trenta (entre 2035 i 2037). Aquest calendari prové
de l’anterior legislatura i s’ha consolidat amb l’actual govern; per tant, és l’escenari amb què s’hauria de treballar. Seria
irresponsable, per part dels ajuntaments afectats, plantejar-nos escenaris alternatius que tinguin poc recorregut, ja es tracti
d’un allargament o d’un tancament prematur. De fet, aquest calendari previst pel Ministeri valdria per optimitzar les
instal·lacions i, alhora, per buscar alternatives i oportunitats per a la zona. D’altra banda, enmig d’aquest escenari complex,
volem vetllar per la transició justa, això és, vetllar per una estratègia que plantegi alternatives que signifiquin una nova
oportunitat per a la zona.
 
Com creu que s’hauria de plantejar la reindustrialització dels pobles al voltant de les nuclears després del
tancament? Quines alternatives es poden plantejar a les nuclears?
 
La més evident, ja que hi ha prou inputs per plantejar-la, és la generació d’energies renovables i les infraestructures
associades, que són diferents a les de la generació fòssil. Des de la zona voldríem que això es completés amb un teixit
industrial auxiliar i amb una xarxa de coneixement. És a dir, no només esdevenir productors d’energia renovable, sinó també
desenvolupar una indústria i una transferència de coneixement relacionades que converteixin a la zona en un clúster de
referència.
 
Fins ara sembla que les experiències de Zorita i Garoña no són positives perquè no es compleixen els compromisos
d’inversió i reindustrialització de la zona. És així?
 
La sensació és que s’apliquen cures pal·liatives, més que no pas alternatives de futur. És veritat que des de molts municipis
d’entorns nuclears es plantegen accions positives, com ara l’enfocament turístic i agroalimentari. Bàsicament, es tracta de dos
sectors que tenen recorregut i s’han de potenciar, especialment en zones que han sigut altament industrials. Amb tot, això
hauria d’anar acompanyat d’accions de caràcter estatal, que és on hi ha la capacitat de finançament d’aquests projectes, i
que necessita paràmetres molt diversos i amplis, des de fiscals fins a millores de comunicacions. S’ha d’oferir a la població una
possibilitat real d’establir projectes vitals a les zones que han estat industrials, això és, garantir l’expectativa social.
 
Quins són els aspectes essencials per abordar aquest procés d’una manera escalonada i amb un menor impacte al
sistema socioeconòmic?
 
Crec que des del sector públic, i molt especialment des del món local, hem de traslladar un missatge comú i una voluntat
decidida de futur. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol han d’acompanyar aquest procés amb
accions decidides i suport a les iniciatives que s’impulsen des del territori. El món empresarial, sindical i acadèmic també han
de contribuir a facilitar aquest canvi.

Entrevista: Francesc Barbero,
president de la Mesa d'Alcaldes per
l'Energia de Catalunya i alcalde de
Flix
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Així, quin seria un possible model socioeconòmic per a les àrees nuclears de la Catalunya Sud?
 
A la nostra zona el sector tractor ha sigut la indústria i la generació elèctrica. Malgrat la concepció generalitzada,
l’agricultura al món rural no és el principal sector ocupador, ni tan sols a les principals zones agrícoles. Cada territori
s’especialitza en un sector concret. Quan nosaltres parlem d’esdevenir una zona per a la producció d’energies renovables és
perquè disposem d’expertesa i coneixement per tirar-ho endavant. En tot cas, qualsevol model socioeconòmic ha de comptar
tant per a la planificació com per al disseny amb el món local.
 
Quina governança hauria de tenir aquest model?
 
El model de governança és important perquè es pugui facilitar una transició cap a un nou model. Això passa per una major
corresponsabilitat de tots els nivells d’administració i agents socioeconòmics. D’altra banda, s’ha de revertir el paper subsidiari
que fins ara hem tingut aquestes zones i, encara més, reorientar el missatge per a positivitzar-lo.
 
De totes maneres, el tancament de les centrals nuclears pot allargar-se més de 10 anys. Cal molta mà d’obra en
aquest període... Quins professionals s’haurien de formar en la propera dècada per fer front a aquesta etapa?
 
Hi ha feines específiques, però en tot cas a la branca de les enginyeries tècniques d’elèctrica i electrònica hi ha bona part de
la veta de mercat de la zona. A banda, s’ha de potenciar tota la formació superior; per exemple, l’Institut de Flix ofereix un
cicle d’electromecànica especialitzat en energies renovables. Com que els perfils són clars, la línia a seguir és evident.
 
Pel que fa a la transició, si el tancament de les nuclears provoqués un dèficit energètic, creu que part de les
infraestructures de les centrals nuclears i, sobretot, els punts de connexió es podrien fer servir en la transició cap a
les renovables, per exemple cicles combinats?
 
Les instal·lacions de potència renovables són altíssimes a tota la península. Ara mateix, hi ha una xarxa de cicles combinats en
desús. En tot cas, n’hi ha més que suficients; de fet, algun està en període d’hivernació. L’horitzó ara és instal·lar i gestionar la
demanda elèctrica renovable. D’aquí projectes com la central reversible de Riba-roja.
 
Tenint en compte que a la regió produïm més del 70% de l’energia elèctrica del país, creu que hauríem d’aprofitar la
transició per esdevenir clúster energètic (no només en producció, sinó també com a indústria de béns d’equip
energètics, indústria d’acumulació energètica i clúster de recerca en energia de Catalunya)?
 
Per descomptat, les zones que ens especialitzem en la producció d’energia també voldríem tenir coneixement, això és, estudis
al voltant de l’energia en general: l’hidrogen, la geotèrmica... Es tracta de fer un clúster productiu, però també de
coneixement i formació ,que es pot canalitzar per exemple en forma de centre de recerca.
 
Quin paper pot jugar la Regió del Coneixement en un context relacional o d’agents complex? Veu viable un possible
mecanisme regional per al desenvolupament? 
 
És evident que la governança al nostre territori no està prou articulada. De fet, la mateixa MADE sorgeix per una manca de
governança al voltant d’un tema concret: l’energia. De tota manera, tampoc veig clar que una governança articulada a escala
provincial sigui la manera òptima d’incidir en la presa de decisions. En aquest moment, veig més interessant la possibilitat
d’articular una xarxa per sectors o clústers, això és, afavorir una governança individual especialitzada basada en la
competitivitat, i en tot cas a posteriori articular una xarxa més global que aglutini tots els sectors.
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El benchmarking permet analitzar bones pràctiques i orientar, en certa manera, el disseny d’estratègies i polítiques que ajudin
a desenvolupar una societat i una economia més basades en el coneixement. 
 
A continuació presentem uns casos d’interès de ciutats i regions europees en relació amb la transició energètica. Són
exemples d’actuacions específiques en l’àmbit ambiental.
 
Réseau Climat Essonnien, Essonne, França (NUTS 3)
 
Essonne és un departament francès on, per mitjà del programa LIFE (instrument europeu de finançament destinat a actuacions
ambientals), s’ha impulsat una plataforma de discussió sobre temes ambientals entre representants provinents dels càrrecs
electes, experts, organitzacions (de la comunitat) i agents econòmics. Aquest projecte, que rep el nom de Xarxa Climàtica
d’Essonne, es va marcar com a objectiu base reduir en un 25% les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2020.
 
S’estructura en els àmbits de les ecoactivitats, l’habitatge sostenible, l’ecomobilitat i la manca de combustibles fòssils. Es
pretén crear una cultura del coneixement al voltant d’aquests conceptes, i per això el vessant comunicatiu i de difusió és
essencial per al projecte. Així, hi ha més de 120 entrades al seu web amb documents de recomanacions en energia i aigua,
articles de premsa i documents tècnics. El projecte va participar en plataformes nacionals i europees i va organitzar una
sessió de presentació de resultats amb autoritats provinents de Brussel·les, Lieja, Milà, Barcelona i Sòria.
 
New Energy Coalition (NEC), Nord dels Països Baixos (NUTS 1) 
 
Es tracta d’una coalició en xarxa de coneixement al nord dels Països Baixos centrada en la transició intel·ligent dels sistemes
energètics cap a estructures basades en la sostenibilitat. Té l’origen en el clúster Energy Valley, que es va crear l’any 2003 per
pal·liar el decreixement econòmic regional mitjançant una reconversió industrial cap al sector energètic. Aquesta iniciativa va
mobilitzar el sector i va propiciar la implicació d’empreses (de diferent mida), institucions públiques i entitats de coneixement
en un mateix projecte basat en activitats centrades en transició energètica a partir d’electricitat i gas.
 
El 2017 aquest clúster es va convertir en la coalició actual quan es va fusionar Energy Valley amb Energy Academy i l’Institut
Delta d’Energia. Les seves tasques se centren a connectar el coneixement amb la població mitjançant l’educació, la difusió, la
col·laboració amb el teixit empresarial i la implicació del sector públic, amb la participació d’agents provinents de tots els
àmbits regionals. Actualment treballen en cinc grans temes: el mar del Nord com a regió energètica, la transformació
industrial, l’economia verda d’hidrogen, els sistemes locals energètics i fer més verd el sistema de gas.
 
A banda de col·laborar amb altres regions o ciutats tant europees com internacionals també és un exemple de bona pràctica
en matèria de transició energètica dins del programa Interreg Europe.
      
Àrea metropolitana de Porto, Portugal (NUTS 3)
 
L’àrea metropolitana de Porto es va proposar reduir un 45% les emissions de CO2 el 2020, mitjançant el Pla d’acció en
energia sostenible (SEAP), un seguit d’accions distribuïdes arreu de l’espai metropolità. El disseny i la implementació d’aquesta
estratègia va ser duta a terme per l’agència energètica AdEPorto.
 
Un exemple d’acció és la que es va fer al barri de Rinha Dona Leonor de Porto, on es van reformar profundament els edificis;
això va permetre reduir el consum energètic i les emissions de CO2, incrementar la producció d’energies renovables i millorar
la qualitat de vida dels residents. L’enllumenat urbà també ha estat objecte d’iniciatives de millora, amb el canvi del 15% del
total a tecnologia LED dins del projecte Porto.Luz+Eficiente o implementant aquesta mateixa tecnologia LED als semàfors.
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Un darrer exemple és la publicació d’un document amb directrius per a la rehabilitació energètica del centre històric de Porto,
impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Porto, l’agència energètica, l’Institut de la Construcció de la Universitat de Porto i
la Direcció Regional de Cultura del Nord.
 
Energy Cork, Irlanda (Comtat de Cork, àrea inclosa dins del NUTS 3 de South-West Region)
 
En aquest cas es presenta Energy Cork, un clúster irlandès enfocat a la indústria format per 85 membres i impulsat per
l’Ajuntament de Cork i el Consell del Comtat de Cork. El projecte busca estimular el desenvolupament econòmic i l’ocupació
dins del sector energètic, a més de donar resposta als reptes i necessitats dels agents del sector. 
 
Les seves tasques, mitjançant grups de treball, incideixen en cinc àmbits destacats referents a transició energètica: 1. el
subministrament energètic; 2. l’ús de l’energia en edificis; 3. les tecnologies eficients i sistemes de gestió d’energia; 4. l'ús
d’energia en el transport, l’impacte de l’ús de l’energia en el medi ambient i en el canvi climàtic; i, 5. finalment, les cleantech.
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Programa d'actuació municipal de l’Ajuntament de Granollers per a la transició energètica. 

Projecte “L'energia a Figueres el 2050”, desenvolupat per l’Ajuntament de Figueres.

Estratègia per a la transició energètica de l’Ajuntament de Barcelona.

Pla d’acció Klima DSS 2050 de l’Ajuntament de Sant Sebastià.

  

 

 

ALGUNS EXEMPLES D'ESTRATÈGIES D'INTERÈS EN TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA I A L'ESTAT

Projecte cooperatiu per a la transició energètica desenvolupat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Creació de la Càtedra Repsol en Transició Energètica amb la Universitat de Barcelona (UB).

Adjudicació del projecte de 3,3 milions d’euros centrat en transició energètica a l’Ajuntament de Mataró.

Model de mobilitat sostenible de l’Ajuntament de València.

Projecte ENGAGE de l’Ajuntament de Pamplona.

Model de desenvolupament urbà sostenible de la ciutat de Heidelberg. 

Sistema integrat de la ciutat de Tampere per incrementar l’eficiència energètica.

 

 

 

        

        

 

ALTRES EXEMPLES DE PROJECTES D'INTERÈS EN TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA, A L'ESTAT I A ESCALA
INTERNACIONAL

Antonio Calero López i Josep Maria Piñol Alabart
Tècnics de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

https://wp.granollers.cat/pamde2015a19/compromisambiental/
https://wp.granollers.cat/pamde2015a19/compromisambiental/
http://ca.figueres.cat/la-ciutat/medi-ambient-i-sostenibilitat/projecte-imagine-low-energy-cities/l-energia-a-figueres-el-2050-17837/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/estrategia-transicio-energetica
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8246263/Donostiako+Klima+2050+Ekintza+Plana_cas.pdf/d8c6f81c-1873-453d-b688-18b9d93f841b
https://www.acapa.cat/2019/03/08/es-presenta-al-consell-comarcal-del-pallars-jussa-un-projecte-cooperatiu-per-a-la-transicio-energetica/
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2019/09/18/repsol_impulsa_transicio_energetica_68861_1091.html
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2019/un-projecte-de-3-3-milions-d2019inversio-per-a-la-transicio-energetica-seleccionat-per-rebre-ajuts-feder-1
https://valencia.compromis.net/2018/01/23/lajuntament-abordara-enguany-13-nous-projectes-diferents-de-carrils-bici-per-potenciar-el-model-de-mobilitat-sostenible-en-la-ciutat/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=-3hofUOoGP4&feature=emb_title
https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2018/11/Heidelberg_ChroniquesTE_2016_en.pdf
https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2018/11/Heidelberg_ChroniquesTE_2016_en.pdf
https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2018/11/Tampere_Covenant_en.pdf


Els models energètics sostenibles i socialment responsables des del món local i supramunicipal
 
“Els nostres pares discuteixen sobre el final de Joc de trons mentre el planeta es crema.” Aquesta frase la va dir Greta
Thunberg aquest setembre passat en el marc de la setmana mundial de lluita contra el canvi climàtic. S’hi van acollir 1.200
ciutats d’arreu del món i va permetre —o no— conscienciar joves, i no tan joves, que el canvi climàtic ja ha fet un salt i ja no és
un problema, sinó una emergència. L’efemèride més important d’aquesta setmana va ser la celebració de la Vaga Mundial pel
Clima en diferents llocs del món el divendres 27 de setembre.
 
El 27 de setembre de l’any 2013, la Diputació de Tarragona es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses com a
coordinadora territorial. Aquell any, el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, GIECC (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC) [1] va presentar un document resum per a responsables polítics.[2] Aquest informe exposava
els possibles efectes que pot tenir la influència humana en el clima.[3] Ara no hi ha cap dubte que els possibles efectes ja són
una realitat i que tots formem part del problema i de la solució del que ara ja s’ha assumit com a emergència climàtica.
 
Tornant al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses [4] i a la implicació de la Diputació de Tarragona, cal positivitzar la feina que a
hores d’ara s’ha assolit: amb el compromís per la lluita contra el canvi climàtic i l’objectiu de reduir en un 50% les emissions de
CO2 l’any 2030, ja hem aconseguit l’adhesió de 177 municipis dels 184 del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès.
 
Les autoritats locals tenen un paper destacat per frenar l’actual situació d’emergència climàtica. A través del compromís dels
municipis en l’adhesió al pacte, es redacten els Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), que fixen l’estratègia
del compliment dels objectius de sostenibilitat dels municipis amb l’horitzó de l’any 2030. Per tant, es treballa en la
planificació i posterior execució d’iniciatives que millorin l’eficiència energètica dels territoris i fomentin l’economia baixa en
carboni als municipis de la demarcació.
 
En els darrers tres anys, la Diputació de Tarragona ha fet un pas més enllà i ha invertit 1,5 milions d’euros en moltes accions
tangibles incloses als PAESC. Entre aquestes destaquen actuacions per millorar l’enllumenat públic i climatitzar de manera
eficient els equipaments públics. Així mateix, s’han fet 740 visites d’avaluació energètica (VAE) per identificar accions
concretes als equipaments municipals, i s’ha actuat en educació ambiental amb formacions per a escolars, com els guardians
energètics, o els tallers de prevenció d’incendis i gestió forestal.
 
La transició energètica a escala municipal. Les energies renovables i el paper de la biomassa forestal en l'adaptació
 
És evident que per frenar l’escalfament global cal dur a terme una transició energètica que enterri l’ús dels combustibles
fòssils envers l’ús de les energies renovables. La Unió Europea s’ha fixat com a repte que l’any 2030 les energies renovables
representin un 32% del total i que el 2050 les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) siguin nul·les. El Pacte
Nacional per a la Transició Energètica va més enllà i estableix com a repte arribar al 100% d’energies renovables l’any 2050.
És el que s’anomena “escenari neutre en carboni per al 2050 a la Unió Europea i que es recull a l’European Green Deal.[5]
 
Quan es parla de renovables normalment ens ve al cap l’energia eòlica, la solar, la tèrmica, la marina, etc. N’hi ha una, però,
que pot esdevenir una oportunitat en el compliment dels objectius d’assoliment de reduccions d’emissions (mitigació) i
adaptació (contribució a fer menys vulnerables les forests als incendis forestals valoritzant els residus que genera la gestió
forestal sostenible): la biomassa forestal.
 
La utilització d’un biocombustible com la fusta permet computar un balanç neutre d’emissions per la seva condició d’energia
renovable. Els sistemes forestals són captadors de diòxid de carboni (CO2) de la natura, i funcionen com a embornals. Aquest
carboni que capturen els arbres s’allibera en la fase de combustió de la biomassa forestal, i per tant no s’altera l’equilibri de 
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concentració al medi i el balanç d’emissions es considera zero o neutre. En conseqüència, l’ús de la biomassa forestal com a
recurs energètic contribueix a mitigar l’emergència climàtica i, a més, redueix el risc d’incendi forestal. En aquest sentit, la
gestió forestal sostenible permet actuar a les forests per fer-les menys vulnerables als incendis forestals, una amenaça en
augment als països mediterranis i que recentment s’ha constatat amb els episodis ocorreguts a casa nostra. Aquest estiu a la
Ribera d’Ebre es van cremar 5.169 hectàrees [6] i els recents incendis d’Austràlia van cremar 3,5 milions d’hectàrees, una
superfície més gran que tot Catalunya.[7]
 
A la combinació dels beneficis per adaptació i mitigació cal afegir-hi els guanys socials que, a petita escala, suposa l’impuls
de l’ús dels combustibles verds procedents del bosc. Segons estudis del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,[8] amb la
mobilització de 10.000 tones de fusta al 50% d’humitat es requereixen d’11,5 llocs de treball directes i 33 llocs indirectes
induïts. En aquest sentit, es pot obrir una oportunitat al món rural per agilitzar l’economia d’alguns municipis d’interior i
combatre el temut despoblament, un nou repte dels territoris europeus que afecta molts municipis de la nostra demarcació.
 
Xarxa de Calor de Proximitat
 
Fruit del programa anterior va néixer el projecte “Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona”, [9] cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, amb una
inversió total prevista de 2.152.262,67 €. Creant un model propi de referència, s’implantaran instal·lacions de xarxes de calor
(també anomenats district heating) en nou municipis tarragonins: Alcover, el Montmell, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Gandesa, Horta de Sant Joan, la Fatarella, la Sénia, Rasquera i Tivissa.           
 
Aquest projecte porta associat un pla de difusió i sensibilització que, amb el lema “Calor de proximitat”, té la intenció de fer
augmentar la participació i la conscienciació dels governs locals i la ciutadania en l’ús i l’aprofitament de la biomassa
forestal. Des de l’any passat s’han fet accions en escoles, instituts i diferents agents que interactuen amb el projecte
(empreses del sector forestal productor, grans i petits consumidors, agents públics i/o gestors energètics d’entitats públiques,
empreses privades, col·lectius de professionals, etc.).
 
La posada en funcionament de les nou xarxes de calor implicarà una rebaixa de les emissions d’origen fòssil dels municipis que
hi participen en 545 tones de CO2/any, ja que s’utilitzarà una quantitat estimada de 564 tones/any d’estella com a
combustible. Aquestes instal·lacions permetran estalviar uns 170.000 €/any en la factura energètica de climatització
d’equipaments públics dels nou consistoris, una dada que representa un estalvi del 77% de mitjana utilitzant estella com a
combustible, en comptes de les energies fòssils actuals com el gasoil, el gas o l'electricitat.
 
--
[1] Per a més informació, vegeu: The Intergovernmental Panel on Climate Change: https://www.ipcc.ch/
[2] Vegeu: Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Summary for Policymakers

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf
[3] IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J.
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA. Vegeu: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
[4] Per a més informació, vegeu: Convenant of Mayors for Climate & Energy: https://www.covenantofmayors.eu/
[5] Per a més informació sobre el Pacte Verd Europeu, vegeu: https://ec.europa.eu/info/publications/communication-
european-green-deal_en
[6] Per a més informació sobre l’incendi de la Ribera d’Ebre, vegeu:
 http://www.aguaita.cat/noticia/15291/flix/es/municipi/incendi/cremat/mes/territori
[7] Per a més informació sobre els incendis d’Australia, vegeu: https://www.vilaweb.cat/noticies/animals-incendis-australia/
[8] Per a més informació sobre els estudis, vegeu la pàgina del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya:
http://www.ctfc.cat 
[9]Per a més informació sobre la Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona, vegeu:
http://www.dipta.cat/ca/calor-de-proximitat
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Sustainable Energy Week
22-26/6/2020, Brussel·les, Bèlgica
 
Outermost regions Forum 2020 TOGETHER FOR A SUSTAINABLE FUTURE
25-26/10/2020, Brussel·les, Bèlgica
 
Podeu trobar més esdeveniments a la pàgina web de la Càtedra Universitat i Regió del
Coneixement [http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/ca/]

Agenda

Segueix-nos a les xarxes socials

@RConeixementURV Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
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https://twitter.com/RconeixementURV
https://www.linkedin.com/showcase/regio-coneixement-urv
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