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Carles Riba i Ramon 
Sans, president i vicepre-
sident, respectivament, 
del Col·lectiu per un Nou 
Model Energètic Social 
Sostenible (CMES), van 
protagonitzar, el 23 d’oc-
tubre, la tercera sessió 
del cicle de conferències 
“Visions de la Catalunya 
del futur”, organitzat 
per ENGINYERS BCN. 

En aquesta ocasió, es va 
analitzar la situació ener-
gètica actual i es va pre-
sentar la proposta d’un 
nou model energètic basat 
en les energies renovables.

Miquel Darnés, degà 
del Col·legi, va obrir l’ac-
te i va posar de manifest 
la importància del debat 
sobre l’energia i la neces-
sitat de trobar-hi soluci-
ons a curt termini. Carles 
Riba i Ramon Sans, amb-
dós enginyers industrials, 
van presentar al públic el 
CMES, un grup de profes-
sionals de diferents àmbits 
agrupats per la inquietud 
que els genera viure una 
crisi energètica, econòmi-
ca, política i social sense 
precedents. Aquest col-
lectiu ha aplegat totes les 
seves reflexions, en el lli-
bre Recursos energètics 
i crisi. La fi de 200 anys 
irrepetibles i Transició 
energètica del Segle XXI. 
El col·lapse és evitable, en 
què també fan un estudi 
del model energètic que 
proposen (TE21). 

“La transició energètica a Catalunya, 
anàlisi i solucions”

EVITAR EL COL·LAPSE
Hi ha 7.000 milions d’ha-
bitants al món, i cada any 
aquesta xifra s’incrementa 
en 75 milions. Si a això hi 
sumem que el 84% de tota 
l’energia que utilitzem pro-
vé de combustibles fòssils, 
com el petroli, el carbó, el 
gas natural i l’urani, les re-
serves fòssils reconegudes 
s’esgotaran l’any 2082.

“El col·lapse és evita-
ble”, va assegurar Carles 
Riba durant la seva inter-
venció, i és que tot aquest 
ball de dades estadístiques 
del consum i la producció 
d’energia de tots els con-
tinents ens porta directa-
ment cap a la crisi energè-
tica, econòmica i social, i 
cap a una transició ener-
gètica necessària basada 
totalment en les energies 
renovables.

EL FUTUR ENERGÈTIC
Moltes institucions nacio-
nals de referència, com la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), o fins 
i tot internacionals, com 
l’Agència Internacional 
de l’Energia (IEA), donen 
suport a aquesta propos-
ta energètica del CMES, 
la TE21, d’acord amb la 
qual s’ha estimat que l’any 
2050, si s’aconsegueix 
l’objectiu que tan sols el 
65% de l’electricitat mun-
dial (el 46% del total de 
l’energia) sigui generada a  
partir d’energies renova-
bles, l’estalvi acumulat fins 

llavors podria ser de més 
de 71 milions de milions de 
dòlars (més de 50 vegades 
el PIB actual d’Espanya). 
Això s’explica en un infor-
me recent titulat Energy 
Technology Perspectives 
2014.

Ramon Sans va desta-
car l’immobilisme de les 
classes dirigents a l’hora 
de capgirar la situació, i 
mitjançant dades tècni-
ques i econòmiques va  
explicar que un futur ener-
gètic basat en les energies 
renovables és possible a Ca-
talunya des d’un punt de 
vista econòmic, tecnològic, 
social, ecològic i territori-
al. Aquest context genera-
ria ocupació i contribuiria 
a la competitivitat inter-
nacional de les empreses. 
“Catalunya ha de liderar 
la transició energètica del 
segle XXI”, va concloure. n

El col·lectiu 
CMES proposa  
el model 
energètic 
TE21, amb 
el qual l’any 
2050 el 65% 
de l’electricitat 
mundial es 
generaria 
amb energies 
renovables




