
“Canvi  climàtic  i  la  gran  transició  cap  a  un  món 
descarbonitzat”
(Resum  de  la  conferència  feta  a  l´Auditori  IDEC  de  l´Universitat 
Pompeu  i  Fabra,  a  data  21 de  juny  de  2010,  a  càrrec  de  Josep 
Canadell,  director tècnic del “Global Carbon Project” i membre del 
Panel Intergovernamental de Canvi Climàtic de les Nacions Unides, 
www.globalcarbonproject.org)

     La conferència es fa sota els auspicis de “Agenda 21”, constituida 
a  l´any  2002,  i  que  es  una  convenció  de  més  de  600  signants 
(empresses,  particulars,  administracions,  escoles,  entitats, 
organitzacions, etc.) per la sostenibilitat. Tanmateix, la conferència 
compta  amb  la  presència  d´  Imma  Mayol  (IC-V).  L´”Agenda  21” 
evalúa  les  estratègies  internacionals  per  la  lluita  contra  el  canvi 
climàtic  i  el  pas  cap  a  un  model  econòmic  sostenible,  analitzant 
també les contradiccions i limitacions de les esmentades estratègies 
i provant de que l´informació arribi a la societat.
     “Global Carbon Project” dona suport a la comunitat científica per 
provar de frenar l´increment de les temperatures. Josep Canadell viu 
i treballa actualment a Austràlia.
     Es  constata  que,  malgrat  els  mitjans  de  comunicació  i  l
´informació  científica  existent  sobre canvi  climàtic,  hi  ha un gran 
desconeixement sobre els fets climàtics i una desconnexió clara d
´aquests amb la gent del carrer. Per exemple, la gent no sap que el 
CO2,  un cop emès,  romandrà al  planeta durant  centenars  d´anys 
(del total que emetem avui, un terç del CO2 hi serà d´aquí a cent 
anys, i un 10% d´aquí a 300 anys). A mès, cal tenir en compte que 
un 90% del total de CO2 que emetem s´amagatzema al mar, no pas 
a l´atmosfera (10% com a molt). Així doncs, cas que lluitèssim de 
debò contra el canvi climàtic fent minvant les nostres emissions de 
CO2,  quan  aquest  comencès  a  minvar  a  l´atmosfera,  el  gran 
“magatzem d´escalfor” de CO2 que és l´oceà continuaría alliberant 
CO2 durant centenars d´anys i les temperatures continuaríen pujant 
paulatinament durant, al menys, 50 anys. El que estem fent, doncs, 
és ja irreversible, tot el CO2 ens serà tornat. 
     Un altre fet que es desconeix, quan es parla de limitar l´augment 
global de les temperatures fins als dos graus, és que aquests dos 
graus de temperatura impliquen un increment del nivell dels mars i 
oceans de 25 metres d´aquí a cent o dos-cents anys, encara que les 
emissions de CO2 s´aturin. La desconnexió entre l´opinió pública i l
´amenaça  del  canvi  climàtic  és  tal  que  a  l´any  2009  moltes 
persones negaven i neguen el canvi climàtic perquè, als paissos del 
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hemisferi nord, l´hivern del 2009 ha estat més fred que els d´anys 
anteriors i la gent, a Europa i Estats Units, ha notat més la sensació 
de fred. Malgrat això, la realitat és que, globalment (i especialment 
a les zones polars i a les tropicals), l´any 2009 ha estat l´any més 
caluròs dels darrers 131 anys. De fet, els pitjors pronòstics de canvi 
climàtic que es van fer a Kyoto l´any 1990 han estat superats per la 
realitat.  Les  previsions  actuals  es  que  l´increment  global  de  les 
temperatures per 2071-2090 serà de entre quatre i set graus per 
sobre  de  la  temperatura  global  present.  Com  ha  dit  Robert  T. 
Watson, un científic britànic que treballa en temes atmosfèrics com l
´escalfament  global  i  la  paleoclimatología,  “la gent  es pensa que 
som al  Titànic,  provant  d´evitar  el  xoc  amb l´iceberg  i,  com a la 
película,  no s´en adona de que ja hem xocat  contra  l´iceberg  i  l
´aigua està entrant a dojo al vaixell”.
     A la conferència de Copenhague es va arribar a un acord, una 
mena de “constructe social” entre polítics i científics, de limitar la 
pujada de temperatures globals a dos graus centígrades. Per assolir 
aquest objectiu, la taxa de reduccions globals anuals de CO2 hauría 
d´ésser  d´un  6%  cada  any.  Però  això,  és  clar,  si  comencem  ja 
mateix. I les decissions s´endarrereixen més i més ; la reducció s´ha 
d´analitzar a partir de quan es pren la decissió i en aquest tema hi 
ha una gran urgència. Encara que sembli que reduir un 6% ó un 7% 
de les  emissions  mundials  cada  any és un objectiu  asequible,  en 
realitat  és molt  difícil  i  l´urgència  en començar  és tremenda.  Per 
exemple,  si  no fem res,  a l´any 2050 haurem més que doblat les 
emissions de CO2. Així doncs, les coses son posibles però difícils.
     Actualment estem gastant 1.000 barrils de petroli per segon a tot 
el mon. A l´any 2004 els percentatges d´aportació d´energía de les 
diferents  fonts  era:  petroli,  34,3%;  carbó,  25,1%;  gas,  20,9%; 
nuclear, 6,5%; renovables, 13,1% (i, d´aquest percentatge, un 2,2% 
correspon a l´aigüa –hidroelèctrica-, un 10,6% a biomasa, i nomès 
un 0,5% a l´unió de energía solar, eòlica i geotèrmica).
     La transformació social i tecnològica es absolutament necessària. 
A nivell  tecnològic  s´ha avançat  moltíssim i  al  camí  s´han deixat 
grans  idees  i  tecnologies  prometedores  com ara  la  del  hidrògen, 
desestimada per les dificultats tècniques i econòmiques derivades 
del seu transport i aprofitament. L´electricitat procedent de fonts d
´energies  netes  sembla,  actualment,  la  millor  opció,  ja  que  les 
xarxes de distribució estan fetes, les empresses ja han posat fil a l
´agulla de fa anys, i els conductors (els materials que permeten una 
conducció eficient de l´energía produida des del lloc on es produeix 
fins  al  consumidor)  estàn  molt  evolucionats  (actualment,  per 



exemple, hi han xarxes de conductors refredades amb hidrògen que 
garanteixen pràcticament un cero per cent de pèrdua d´energia). A 
més, s´està treballant, a nivell europeu, amb la creació de una gran 
xarxa  energètica,  la  “Super  Grid”,  nodrida  per  energía  eòlica 
generada al mar del Nord i per energía solar procedent del desert 
africà,  que  podría  abastir  d´energía  a  la  major  part  d´Europa, 
evitant les oscil·lacions en la producció d´energia que son típiques 
de les fonts d´energia renovables.  Cal pensar que, actualment,  es 
malbarata  un  30%  de  l´energia  que  produim  en  la  conducció  d
´aquesta, és a dir, per portar-la allà on cal, i que gairebé un altre 
30%  es  malbarata  perquè  actualment,  i   per  evitar  riscos  d
´apagades i colapses, es posa a la xarxa un 30% més de l´energia 
aproximada  que realment  cal,  independentment  de les  necesitats 
reals. “Super Grid” mantindría l´energía renovable estable a tota la 
xarxa,  sense  oscil·lacions,  fent  recircular  l´energia  i  nodrint  varis 
estats independentment de les fluctuacions energètiques locals que 
són, actualment, el principal problema de les renovables. Fins ara no 
s´havia vist tan clar el canvi “energíes renovables + Super Grid” per 
poder produir l´energia de forma neta i transportar-la eficientment 
(sería com un “Internet” de renovables), tot i que l´inversió és molt 
alta i aixeca alguns dubtes sobre si els païssos pobres també s´en 
beneficiaràn d´això (per exemple, d´una forma molt directa, el país 
o  païssos  saharians  on  s´hauria  de  construir  el  macro-projecte 
solar),  o  serà  un  altra  forma  de “neocolonialisme”  occidental.  Es 
creu, a nivell científic, que a l´any 2030 una quarta part de l´energía 
mundial podría provenir de fonts renovables.
     A nivell de la transformació social, més que tecnològicament, és 
on  trobem  el  problema  més  gran.  La  gent,  als  païssos 
desenvolupats, no es creu encara que el canvi climàtic és de debò. 
Per  exemple,  nomès  un  20%  dels  holandessos  i  un  40%  dels 
anglessos  i  dels  americans  s´ho creuen,  ara  mateix.  Això  implica 
que no hi ha pressió social sobre els polítics, sobre els governs. Hi 
han iniciatives socials,  com ara el projecte “Xarxa Intel·ligent”, un 
projecte  que,  amb  l´acord  dels  veins  d´alguns  barris  de  grans 
ciutats,  promou  el  canvi  del  cablejat  elèctric,  d´alguns 
electrodomèstics  a  les  llars,  etc.,  implementant  l´instal·lació  de 
panels solars, micro-aeroturbines i sistemes d´aillament tèrmic que 
permeten  més  sostenibilitat  i  una  important  reducció  de  les 
emissions de CO2 de tot un barri.  De fet, a nivell local i regional s
´estàn desenvolupant molts projectes arreu. Malgrat tot, la feina de 
concienciatzió  i  transformació  social  continua  sent  ingent  i  resta 
molt per fer.



Finalment, en Josep Canadell ens deixa una reflexió: 
“Estem comprant amb la tarja de crèdit de les generacions futures i 
carregant-li  a  ells  els  imports  de  les  nostres  compres  més  els 
interessos ajornats”.
      


