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“POWER IS POWER”

Energia és la capacitat de realitzar un treball, de conferir moviment, modificar la temperatura,        
transformar la matèria ...

Els 19,5 milions d'habitants de NY consumeixen en un any la mateixa electricitat (40 TWh)           
que els 791 milions de l'Àfrica subsahariana

Parlem poc d'energia 

Cal una interrupció del subministrament o un augment de preus perquè el tema de l'energia susciti 
un cert interès, 

Daniel Defoe ( Robinson Crusoe): "mai no sabem ponderar el veritable estat de la nostra situació 
fins que veiem com pot empitjorar, ni sabem valorar allò que tenim fins que el perdem".



V. Smil, 2010
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Gràcies als hidrocarburs, des de 
1950 el consum energètic global 

s'ha multiplicat per cinc ...

el PIB s'ha multiplicat per un factor 
proper a set...

....i la població mundial per mes de dos

"L'home de l'hidrocarbur"                                        
Petroli, gas i carbó, 2014 = 86,3%



El trilema de les “tres es”
o els tres fronts de una política energètica sostenible

Energy 
security

Environmental 
protection

Economic 
development



Inconvenients (1): Taxa de dependència energètica                   
(% de les importacions netes en el consum interior brut)



Inconvenients (2): Desequilibri en la balança comercial 



1 litre de gasolina consumida: 2,6 kg equivalents de CO2, 11 kg de N2,            
150 gr de contaminants (120 gr CO, 12 gr NOx, 10 gr HC, 7 gr altres)

Inconvenients (3): Gasos d'escapament de la combustió 
Qualitat de l'aire-Contaminació local 



Gràcies als hidrocarburs, des de 
1950 el consum energètic global 

s'ha multiplicat per cinc ...

el PIB s'ha multiplicat per un factor 
proper a set...

....i la població mundial per mes de dos

però les emissions de CO2 a 
l'atmosfera provinents del 

consum d'hidrocarburs s'han 
multiplicat per més de quatre                      
(per mes de deu des de 1900)

Inconvenients (4): els HC són la base de l'actual model globalitzat de 
creixement econòmic i demogràfic... 



Inconvenients (4): els HC són la base de l'actual model globalitzat de 
creixement econòmic i demogràfic...



2016: Nou any més càlid en el registre 



NASA, NOAA Data Show 2016 Warmest Year on Record Globally



Arctic Sea Ice Is Losing Its Bulwark, NASA Earth Observatory, 4-11-2016

September 1984
1,86 x106 Km2 of old ice (5 years or older) spread across the Arctic at its yearly minimum extent



Arctic Sea Ice Is Losing Its Bulwark, NASA Earth Observatory, 4-11-2016

September 2016
110.000 Km2 of older sea ice left



CO2↑ = CO2 net antropogènic a l'atmosfera

P =  població mundial 

PIB / P = renda per càpita global 

E / PIB = intensitat energètica mundial

CO2 / E = intensitat de carboni del mix energètic global 

CO2↓= CO2 segrestat per mitjans naturals o induïts

La identitat de Kaya
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Newsweek, 6-13 September 2004

I+D+i

COP21, Paris 2016.12.02                                                                 
És imperatiu avançar cap a una economia 

descarbonitzada i de baixa intensitat energètica
EN TRANSICIÓ !!

No serà fàcil ni ràpida però si plena de oportunitats



“Darwinisme” energètic



Demanda global d'energia per fonts i sectors (Mtoe)
IEA, New Policy Scenario (2040)



Percentatge de la demanda global coberta amb  energies renovables 
en diferents sectors, IEA, WEO 2016



Transport global (2012): consum d'energia per tipus de combustible
El transport és avui dia un sector captiu del petroli

Tot i les polítiques d'estalvi i d'eficiència i de mesures per impulsar l'ús de 
combustibles alternatius, el transport és molt dependent (95%) dels productes 

derivats del petroli. Aquesta dependència ha variat molt poc des de 1970



No estem enganxats al petroli perquè siguem ximples:               
raons físiques i econòmiques

1 barril: 159 litres
1 barril: 50,8 US $ (aprox)

1 litre de petroli: 50-51/159: $ 0,31-0,32 US $ (0,29-0,30 euros)





El flux inversor mostra una reorientació del sistema energètic global



El flux inversor mostra una reorientació del sistema energètic global



Nature 5-3-2015

Finance shifts: black to green







Els vincles entre activitat econòmica, consum d'energia i 
emissions relacionades amb l'energia s'estan debilitant. 

2015: el augment de la  capacitat de generació
d’electricitat a partir de fonts renovables va superar al del 

conjunt de tots els altres combustibles

2105: es van vendre al mon més d'1 milió de vehicles 
elèctrics de passatgers– un percentatge molt petit, però 

una fita important. 

2015: la intensitat energètica mundial es va reduir en una 
taxa que duplica la taxa mitjana de la dècada anterior. 

2015:  els compromisos de la COP 21 van establir         
les bases de un ambiciós projecte de futur

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA GUANYA EMBRANZIDA!!



BARACK 
OBAMA,
Science,    
13‐1‐2017



Trump’s policy on energy centers around the 
concept of ‘energy independence’ and the 

development of domestic oil, gas and coal reserves. 



La política energètica de la UE persegueix tres objectius principals:  
• Seguretat d'abastament                                        

• Competitivitat                                                
• Sostenibilitat ambiental



Unión de la Energía

Plan para crear en Europa una Unión de la Energía y  así garantizar que 
los ciudadanos y las empresas de la UE tengan un suministro energético 

seguro, asequible y respetuoso con el clima.

La energía circulará libremente entre las fronteras nacionales de la UE. 
Las nuevas tecnologías , las medidas de eficiencia energética y la 

renovación de las infraestructuras harán que disminuyan los precios 
para el consumidor, surjan nuevas cualificaciones y empleos y aumenten 

el crecimiento y las exportaciones.

Europa se dotará de una economía sostenible, con bajas emisiones de 
carbono y respetuosa del medio ambiente, que lidere la producción de 

energías renovables y la lucha contra el calentamiento global.

La Unión de la Energía también facilitará que Europa hable con una sola 
voz sobre las cuestiones energéticas de alcance mundial .

.

La UE s'ha fixat objectius de clima i energia per a 2020, 2030 i 2050.

Objectius per al 2020: 
• reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 20%                      

(com a mínim, respecte als nivells de 1990) 
• 20% de l'energia a partir de fonts renovables 

• millorar l'eficiència energètica en un 20%.

Objectius per 2030: 
• 40% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

• 27% de l'energia a partir de fonts renovables (mínim) 
• augment de l'eficiència energètica en un 27-30% 

• 15% d'interconnexió elèctrica (és a dir, el 15% de l'electricitat generada a la UE ha 
de poder transportar-se a altres estats membres).

Objectiu per al 2050: 
• 80-95% de reducció de les emissions de GEH, respecte als nivells de 1990. 

El Full de Ruta de l'Energia per al 2050 mostra el camí



Energia                                                              
(seguretat d’abastament)

Ecologia Economia

“No hi ha una bala de plata”

Pacte d’estat i de estats

Mercat, Legislació, 
Regulació, Incentius,                        

Internalització costos...

R+D

Política energètica: equilibri entre las 3 “es” 
Energia: màxima prioritat estratègica. Integrar politica energètica amb les 

polítiques econòmiques, ambientals, de seguretat nacional, afers exteriors , R+D,..



Transport

Edificis

Industria

Calor i 
electricitat

Els quatre 
pilars del 
sistema 

energètic
Cal utilitzar la 

necessària 
transformació del 

sector energètic com 
oportunitat de inversió 

i creixement  tot i 
creant empreses i 

llocs de treball 
qualificats

Incorporar el tema de 
la energia en la 

formació de RRHH 
i el reciclatge 
professional

La magnitud del repte 
es tal que no es pot 

pensar que les 
administracions 

publiques podran per si 
soles afrontar-lo amb 

èxit 

Buscar la sintonia entre 
les actuacions de las 

administracions 
publiques i els agents 

privats (empreses i 
ciutadans).

Animar a la ciutadania a 
involucrar-se en el 
procés de canvi de 

model energètic


