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He refet l’esquema d'aquest modest editorial. La raó ha
estat per un dels pitjors motius possibles. La mort de
Simón Rosado ha estat un veritable sotrac per a tot el
sindicalisme català, del que encara no ens hem recupe-
rat.   

La magnitud del buit que ha deixat aquest company es
pot albirar, per exemple, a partir de les paraules que han
publicat Joan Coscubiela o José Luís López Bulla, ex
secretaris generals de CCOO de Catalunya, que han
treballat colze a colze amb Rosado.

De la mateixa manera que d’altres lluitadors del verita-
ble progrés en la societat catalana (em ve a la ment el
gran George Orwell), Simón no dominava massa l’ex-
pressió en català. Però això no li va impedir mai defen-
sar la modernització de la nostra indústria com a motor
econòmic i social, en oposició a la màxima "la millor polí-
tica industrial és la que no existeix" aplicada per dife-
rents governs i per diferents partits polítics. Precisament
és aquesta bestiesa la que ha produït un efecte més
brutal de la crisi a casa nostra, en comparació amb
altres estats més innovadors. Simón tenia raó.

Diferents publicacions han fet referència a l’extensa i
diversa activitat política i, sobre tot, sindical, de Rosado.
Però potser no ha quedat ben recollida la seva tasca de
coordinació, entre altres, dels temes relacionats amb el
medi ambient i la mobilitat, justament quan Simón es va
incorporar a la direcció de CCOO de Catalunya.

Efectivament, Simón va superar etapes precedents i va
incorporar el criteri sindical a l’hora d’afrontar conflictes
o de valorar projectes ambientals. La seva era una visió
de perspectiva ampla, lliure de maximalismes ecologis-
tes i d’un gran pragmatisme sindical. Era conscient que
l’impuls de la industria vindria de la mà de les energies
renovables, de l’electrificació de l’automòbil, de l’econo-

mia verda. I apostava, mitjançant la seva xarxa de con-
nexions, tant per emprenedors amb projectes incipients
de futur com per la reconversió d’activitats amb escassa
perspectiva cap a camps tecnològics alternatius.

Els tècnics i els sindicalistes que ens vàrem incorporar
posteriorment en aquest àmbits ens podem considerar
hereus d’aquesta visió, i ens sentim responsables de la
seva incorporació a l’acció sindical de la primera força
social de Catalunya i del seu assentament definitiu. Els
problemes ambientals no han desaparegut, encara
menys amb la recessió econòmica. 

D’altra banda, aquest Corriol conté materials de plena
actualitat. Podem destacar una valoració del que es
coneix com a Pla de gestió de l’aigua a Catalunya. Es
tracta d’una planificació que ve a suplir definitivament el
Plan Hidrológico Nacional. Fa pocs dies recordàvem
amb companys del món ecologista la lluita enèrgica que
ells i el mateix Simón Rosado van encapçalar a
Catalunya contra aquella desastrosa proposta, que des-
considerava la capacitat dels sistemes naturals per
transvasar aigua de l’Ebre, tot ignorant les directives
europees, els impactes naturals i els costos socio-eco-
nòmics. La nova planificació parteix fonamentalment de
premisses d’una nova cultura de l’aigua, tal i com reivin-
dicàvem des de CCOO i altres entitats. Un altre cop
Simón tenia raó.
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El Pla, les conques i la Directiva marc 

Després d’un llarg recorregut, després d’un important
procés participatiu, i d'un extens període d’al·legacions,
i la valoració de totes i cadascuna d’aquestes per part
de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Generalitat
de Catalunya es troba en disposició d'aprovar el Pla de
gestió de l’aigua de Catalunya, finalment. Mitjançant un
decret i un acord de govern, ben aviat Catalunya es
dotarà d’una eina imprescindible per garantir una
correcta gestió del cicle de l’aigua, i d’aquesta manera
substituir l’encara vigent i desfasat Pla hidrològic de les
conques internes de Catalunya, i alhora acomplir amb el
mandat europeu de la Directiva marc de l’aigua (DMA,
2000/60/EC), instrument d'aplicació obligada als estats
membres de la UE, per convertir la "nova cultura de l’ai-
gua" en una política concreta que s’ha de coordinar amb
la resta de polítiques sectorials. 

La Directiva és l’eina legal que reflecteix la nova mane-
ra de gestionar l'aigua. L’objectiu principal no només se
centra en satisfer la demanda creixent (usos i explota-
ció), sinó també en equilibrar els diferents usos que en
fem amb la necessitat pròpia del medi i la seva conser-
vació (rius, aqüífers, etc.). La Directiva es defineix com
un marc normatiu integrat (perquè obliga a redactar
plans de gestió concrets) i transparent (perquè implica
les institucions i la ciutadania en un procés de participa-
ció).

El Pla de gestió de l'aigua de Catalunya, derivat, com
hem dit, de la Directiva marc de l’aigua, s’estructura en
tres apartats: el Pla de gestió del districte de conca flu-
vial de Catalunya, el Programa de mesures, i les
Propostes de gestió i mesures al Pla de demarcació de
l’Ebre.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya (PGDCFC) és el nou instrument de planifica-
ció de l’aigua per al període 2010-2015 en l’àmbit terri-
torial on té plenes competències la Generalitat de
Catalunya, i és l’eina que ha de determinar les accions i
les mesures necessàries per desenvolupar els objectius
de la planificació hidrològica. El seu àmbit territorial està

constituït per les conques hidrogràfiques internes de
Catalunya, bàsicament el que s’ha anomenat el sistema
Ter - Llobregat, i per les aigües subterrànies i costane-
res associades.

El Programa de mesures és l'instrument de planificació
hidrològica que ha de preveure les mesures bàsiques o
complementàries necessàries per assolir els objectius
ambientals en les masses d’aigua i els objectius de la
Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE) que formen part
del Pla de gestió del districte de conca fluvial esmentat.
Aquest instrument conté tant mesures que incideixen
únicament en l’àmbit de les conques internes de
Catalunya com mesures que incideixen en l’àmbit de les
conques de l’Ebre, en allò que la Generalitat de
Catalunya té competències, com el sanejament de les
aigües, per exemple.

I finalment, l’ACA pretén que es tinguin en compte per
part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) les
Propostes de gestió i mesures al Pla de demarcació de
l'Ebre, tercera pota del Pla de gestió de l’aigua a
Catalunya, per tal d’assegurar i aconseguir el bon estat
ecològic de les aigües a tot Catalunya. 

Aigua
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Objectius del Pla de gestió

L’objectiu general del Pla de gestió de l’aigua és la ges-
tió integral del cicle de l’aigua, unint quantitat amb qua-
litat. Les propostes que es fan al Pla en aquest aspecte
es poden resumir en:

Qualitat de les masses d’aigua - quantitat disponible

- La bona qualitat de les masses d’aigua és la primera
garantia d’abastament amb fonts pròpies. El Pla es pro-
posa preservar la qualitat de les reserves d’aigua i la
recuperació de les que estiguin contaminades.

- La consideració del cabals de manteniment (abans
cabals ecològics) com a restricció prèvia als usos de l’ai-
gua, siguin de caràcter industrial, agraris i ramaders, o
urbans en cas de normalitat hídrica.

- La correcte depuració de les aigües urbanes, agrícola-
ramaderes i industrials per el retorn al medi en condi-
cions. Aquesta correcta depuració és un pas previ
imprescindible per a possibilitar-ne la seva reutilització.

- La gestió de la demanda. Contraposada a la política
d’oferta, que consisteix en el fet d’oferir l’aigua que es
demana sense fomentar l’estalvi, la política de gestió de
la demanda ha aconseguit una reducció espectacular i
un estalvi que s’ha consolidat una vegada passat l’epi-
sodi de sequera. 

Infraestructures per a completar la garantia de la
demanda

Malgrat la implementació d’aquestes polítiques el Pla de 
gestió reconeix un dèficit de garantia de subministra-
ment a la regió metropolitana de Barcelona, que avalua
en un ventall entre un mínim de 100 i un màxim de 389
hm3/any en l'horitzó de 2015. També reconeix el dèficit
de forma parcial durant el període d’estiu al camp de
Tarragona. Calen, doncs, infraestructures que s’han de
regir pel principi de l’equilibri entre la gestió de l’aigua i
la inversió.

- Dessalinització, que permet generar aigua potable de
garantia, i dóna solució a episodis de sequera de mane-
ra autònoma, al marge de conflictes territorials. La plani-
ficació del Pla de gestió preveu que l’aigua dessalada
en períodes secs pugui arribar a aportar fins al 25% del
total del consum urbà de Catalunya. Actualment les
dues dessalinitzadores existents poden aportar fins a 80
hm3/any, i amb la previsió de la construcció de dues
més (Tordera II i Foix) es podrà arribar a un màxim de
producció de 200 hm3/any.

- Regeneració d'aigües. Aprofitar al màxim els gairebé
700 hm3 d’aigua depurada que aboquen anualment les
depuradores de Catalunya, amb tècniques de tracta-
ment addicional o complementari de regeneració (tracta-
ment terciari). La reutilització d’aigua regenerada per-
met: recuperar cabals, millorar la qualitat de l’aboca-
ment i del riu receptor, recarregar els aqüífers amb la
consegüent millora de la qualitat i la quantitat a disposar
i per frenar la intrusió marina, i substituir cabals desti-
nats a usos no potables per aigua regenerada. 

Aigua
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-  Modernització dels regadius, prevista ja en el Pla de
regadius, i que afectarà quasi 180.000 ha de reg tradi-
cional, amb un triple benefici: millora de l'eficiència,
manteniment d’aigua en els rius i reducció de la conta-
minació difusa de les aigües subterrànies per l’ús exces-
siu de fertilitzants i plaguicides. L’estalvi previst d’aigua
estaria entre els 145 i els 225 hm3/any.

- Millores en la xarxa de distribució de l'aigua en alta i en
baixa, millorant-ne l’eficiència, és a dir, reduint les pèr-
dues, i interconnectant xarxes per casos de fallida d’al-
gunes de les principals fonts de subministrament (cons-
trucció del túnel de la Fontsanta de connexió entre el Ter
i el Llobregat).

Aspectes econòmics del Pla

- Finançament. Les mesures incorporades en el
Programa de mesures comporten un total, per al conjunt
del cicle de l'aigua a Catalunya, de 9.405 milions d’eu-
ros. Bona part de les mesures ja s’han iniciat, a càrrec
de l’ACA i de l’ATLL, per un total de 1.882 milions d’eu-
ros. Durant el sis anys que queden per desenvolupar el
Programa de mesures el volum d’inversió pendent d’e-
xecutar és de 7.523 milions d’euros.

- Recuperació de costos. Actualment, el preu mitjà de
l’aigua a Catalunya només permet recuperar el 68%
dels costos del cicle de l’aigua. S’hauran de crear nous
instruments que permetin assolir nivells de recuperació
superiors. Aquest increment de preu s’haurà de fer de
forma gradual i consensuada.

Participació ciutadana

- La participació activa de la ciutadania en els processos
de planificació de la gestió de l’aigua és un dels objec-
tius plantejats en l’àmbit europeu en la DMA, ja que com
a ciutadans i ciutadanes, tenim el dret d’incidir i opinar
sobre els processos de decisions i els afers públics.
Aquesta participació s’ha estructurat en els processos
participatius que han ajudat a la redacció del Pla de ges-
tió i en les al·legacions presentades, i així com a partir
de l’aprovació del Pla. La participació serà fonamental
en el seguiment de la implantació i posterior desenvolu-
pament del Pla. 

L’oposició al Pla

El principal grup opositor a l’aprovació d’aquest Pla de
gestió ha estat l'anomenat Grup 4 GTI, format per la
Cambra de Comerç, Foment de Treball, el Cercle
d'Economia, i el RACC. Aquest grup s’atribueix la repre-
sentació de la societat civil en defensa de les infraes-
tructures. Són partidaris de més ciment i asfalt, del
model de la gran obra pública, finançada a través dels
pressupostos generals de l’Estat o amb diverses fórmu-
les privatitzadores, com ja passa en la construcció d’au-
topistes o autovies amb peatges a l’ombra. 

Dins l’inlfuència d’Agbar defensen la interconnexió de
xarxes com a aportació permanent d’aigua, com el
transvasament de l’Ebre o el Roine.  Estan en contra,
per tant, del sistema de garantia de subministrament
que proposa el Pla de gestió. Estratègicament defensen
la privatització de la gestió de l’aigua tant en alta com en
baixa, l’aigua com a negoci per damunt del servei. Són
contraris als cabals de manteniment i a la seva conside-
ració de restricció prèvia d’ús.

De l’altra banda, també caldria ressaltar la ferma oposi-
ció de les comunitats de regants al Pla, amb el suport de
la Unió de Pagesos, ja que, des de la seva visió, ente-
nen que aquest Pla no s’oposa d’una manera prou
rotunda a la interconnexió de xarxes, especialment quan
parlem de la connexió entre el Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT) i Aigües Ter Llobregat (ATLL).

L’opinió de CCOO

En el marc del procés d’exposició pública del Pla de
gestió per a la presentació d’al·legacions, CCOO de
Catalunya considera que el Pla de gestió ha consolidat
el conjunt de polítiques impulsades en els darrers anys
per l’ACA, que han estat adreçades a la recerca del con-
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sens polític, territorial i social sobre aquest eix fonamen-
tal per a la nostra societat.  

Podem afirmar que, a grans trets, CCOO ha compartit
aquesta visió de la gestió de l’aigua, i així ho hem fet
públic en els diversos debats institucionals que han trac-
tat les planificacions i les propostes legislatives hídri-
ques, tant en la mateixa ACA, en el Consell per a l’Us
Sostenible de l’Aigua, com en d'altres àmbits (Taula de
la Sequera / Taula de l’Aigua, Consell de Treball,
Econòmic i Social, Acord Estratègic, etc.). I conseqüent-
ment, CCOO hem donat l’aprovació a la globalitat del
Pla de gestió de l’aigua.

Les propostes de CCOO

Tot i aquesta valoració que hem fet en positiu, des de
CCOO hem fet un seguit d’aportacions que considerà-
vem adients per a la millora dels continguts de la plani-
ficació esmentada.

El Pla de gestió definia un ventall de noves actuacions
per tal d'augmentar la garantia de subministrament, amb
la consideració de noves aportacions, com la reutilitza-
ció d'aigües depurades i la dessalinització. Tot i compar-
tir la necessitat d’implementar i impulsar aquest sistema
divers d’aportacions, hem proposat prioritzar les inver-
sions, tenint present els problemes financers del
moment actual. De manera més concreta, proposem
que les inversions en la dessaladora del Foix ocupin un
lloc destacat segons aquest raonament, per la seva
capacitat estratègica per a l’abastament de l’entorn
metropolità de Barcelona i del Camp de Tarragona. La
resta d’inversions s’haurien de modular en funció de
l’augment efectiu de la demanda i de la disponibilitat de
recursos en cada moment.

CCOO també proposa la interconnexió de xarxes "en
alta" entre les conques internes de Catalunya, com a
sistema de seguretat davant d’episodis de sequera
greu, ja que l’experiència de la darrera crisi hídrica ens
va demostrar que hem de tenir capacitat per a gestionar
l’aigua a partir del debat públic, i no condicionar les solu-
cions a la improvisació i a la disponibilitat o no d'infraes-
tructures.

També trobem a faltar la introducció del concepte de
"bancs d’aigua", amb una gestió pública, consensuada i
avançada del recurs, sense necessitat d’ampliar les
fonts de subministrament. 

Proposem també limitar les noves superfícies de rega-
diu en funció de l’estalvi d’aigua generat en les ja exis-

tents, no incrementant d’aquesta manera els volums que
requeriria aquest ús. L’esforç públic en aquest estalvi ha
de repercutir, de la mateixa manera, en el benefici públic
que significa generar noves reserves.

Un dels temes cabdals, i de màxim interès per a CCOO,
és la recuperació costos del cicle integral de la gestió de
l’aigua. Es pot dir que existeix un gran consens en el
sentit de corregir la situació actual. No s’assoleixen el
recursos necessaris per a mantenir el model actual i, per
tant, per a fer-lo encara més potent, tal i com reclama el
nou Pla. Des de CCOO hem proposat que l’ACA impul-
si un procés de debat i de negociació per tal de concre-
tar un nou model de finançament a partir de les dades
que presenta el Pla de gestió, i que no són qüestiona-
des pràcticament per ningú des del punt de vista tècnic.

L’escassa recuperació de costos indica, d’entrada, un
incompliment de la DMA. Alhora genera una situació
injusta, ja que els costos d’alguns dels grans consumi-
dors s’acaben traslladant a l’Administració pública, és a
dir, a tota la societat. I per tant, no s’incentiva l’estalvi.
Des de CCOO vàrem proposar establir un nou model de
finançament que tingui en compte els següents princi-
pis:

- Establir un període de transició que culmini en la recu-
peració efectiva dels costos del cicle de l’aigua.
- No considerar la recuperació del deute històric de
l’ACA via tarifa, sinó via pressupostos generals de la
Generalitat.
- Generalitzar un sistema tarifari harmònic, més transpa-
rent i coherent que l’actual, que incentivi l’estalvi i que
permeti sufragar íntegrament l’abastament, el saneja-
ment, la qualitat del medi natural, i que contingui meca-
nismes de solidaritat entre territoris.
- Definir conceptes de tarificació social, que permetin
donar suport a les situacions econòmiques i socials més
desfavorides. 
- Revisar les reduccions i exempcions del cànon de l’ai-
gua en determinats supòsits (sector ramader, conques
intracomunitàries, usos agraris no certificats ecològica-
ment, etc.).

Aigua
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L’entrevista
L'espai de L'entrevista d'El Corriol està dedicat  a Antonio T uriel (León, 1970), llicenciat en
Física i Matemàtica, i Doctor en Física Teòrica, i titular a l’Institut de Ciències del Mar, del

Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) .
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- El Corriol (EC): Periòdicament es
parla de la fi del petroli o de les con-
seqüències de la seva escassetat.
Si haguessis d'explicar el Peak Oil a
algú profà en temes energètics, què
li diries? 

- Antonio T uriel (A T): No és un
esgotament del petroli, és el
moment en el qual la producció
(quantitat que produïm per unitat de
temps) arriba al seu màxim, i a par-
tir d'aquell moment se’n produirà
menys. El problema és que el nostre
sistema econòmic està basat en el
fet  que sempre ha de créixer i sem-
pre ha de produir més. 

I en el moment en que la producció
del petroli s'estanca (2005) el siste-
ma comença a patir. Com que la
quantitat de petroli és constant per a
tots, el fet que la Xina n’hagi aug-
mentat el consum ha fet que el nos-
tre hagi baixat al voltant d'un 15%.

El Peak Oil és un fet geològic, i per
tant més inversió no vol dir necessà-
riament més producció. Hem de
tenir en compte que la idea que
tenim de les basses de petroli no és 
correcta, no es pot punxar i xuclar.
El petroli es troba en els porus de 

les roques, és com una esponja
empapada. Imagineu-vos, doncs,
intentar xuclar amb una palleta el
líquid d’una esponja, la dificultat que
comporta. Doncs aquest és el punt
clau, és a dir, la quantitat d’energia
que necessitem per extreure aquest
petroli que queda finalment. Si
aquesta és més gran que la que ens
proporciona el mateix petroli, això
no té sentit.

- EC: I l’Oil Crash?

- AT: S’ha de distingir entre el Peak
Oil, que, com deia, és un fet geolò-
gic, de les conseqüències sobre la
societat. Aquestes comencen quan
l’escassetat i la falta de subministra-
ment és fan palpables. L’Oil Crash
és bàsicament que la societat
actual, que està basada en el con-
sum desaforat de petroli, no és via-
ble. Hem de canviar el model de
societat. Si no ho fem, col·lapsarem. 

- EC: Quin impacte tindrà en la nos-
tra societat? 

- AT: Hi ha estudiosos, com el pro-
fessor James Hamilton, de la
Universitat de Califòrnia i San
Diego, que diuen que el fons pro-

fund de la crisi està en
l’escassetat d’energia.
El nostre sistema fun-
ciona gràcies a crear
molta energia i barata.
Quan això no es com-
pleix, i per exemple, en
el moment en què
comenci a pujar el preu
del petroli  (actualment
està a 83 dòlars, i tenen
calculat que podem
aguantar al voltant dels

80 dòlars el barril) tornarem a recau-

re en un cicle de recessió encara
més fort que l’actual.   

- EC: Sovint ens trobem referències
a aquesta situació en els estudis i
programes de diferents administra-
cions. Però, s'està tenint en compte
seriosament per part dels governs i
els organismes internacionals
aquest fenomen?

- AT: Sí i no. Sí que els governs en
són conscients, s’ho prenen seriosa-
ment. El que passa és que la mane-
ra d’enfrontar-se al problema és fer
una mica el mateix que s’ha estat
fent sempre, buscar solucions a un
problema que no en té. 

Els experts en Peak Oil no parlen
d’un problema que ha de ser solu-
cionat, sinó que parlen d’una limita-
ció amb la qual haurem de conviure,
a la qual haurem de fer front. No hi
ha una alternativa, realment. Ens hi
podem adaptar i buscar una manera
de sortir endavant. No hem de bus-
car fonts alternatives d’energia. El
petroli té una densitat d'energia tan
gran, que no hi ha res que el pugui
igualar. El problema és que els
governs intenten igualar-ho, quan
no es pot.

Exemples del coneixement dels
governs són la pregunta que va
plantejar Gaspar Llamazares al
Govern espanyol sobre quines
mesures pensaven prendre pel que
fa a la problemàtica del Peak Oil. Un
altre exemple és el cas de Lionel

Hem de canviar de model de societ at, si no, col·lap sarem. El Peak Oil no es
pot solucionar , és una limit ació amb la qual haurem d’aprendre a conviure 

La interdependèn -
cia entre els indivi -

dus serà clau
“

”

“ ”

Antoni Turiel en el seu despatx de l’Instiut
Ciències del Mar



Laval, periodista francès, que va
comparèixer davant de la Comissió
Europea aquest 2010 per explicar el
cas de les falses previsions de
l’Agència Internacional de l’Energia
sobre les bones condicions de la
producció de petroli, pressionada
pels Estats Units, que no va voler
que se sabés la veritat, per no enso-
rrar els mercats financers. 

I finalment, un altre exemple és el
del Secretari d’Estat d’Energia dels
EUA de l’administració Obama,
Steven Chu, premi Nobel de Física.
Aquest científic, abans de ser secre-
tari d’estat, en una presentació de
l’any 2005 que es pot trobar en la
xarxa deia que el Peak Oil seria
l’any 2010. I per això no és casuali-
tat que Obama el nomenés. Els
EUA s’hi estan enfrontant. Hi ha una
comissió mixta del Senat i el
Congrés sobre el Peak Oil. Fins i tot,
el mateix Georges Bush, durant el
seu mandat, havia encarregat un
informe sobre què s’havia de fer per
adaptar-se al Peak Oil. 

Aquest informe és públic, i el que
deia era que amb vint anys d’antici-
pació es podia intentar prendre
mesures per a l’adaptació. A
Anglaterra, per exemple, també hi
ha una comissió mixta de lords i
comuns, que està sent molt activa
en aquest tema.

Amb tot això vull dir que la informa-
ció és pública però no publicitada.
La informació existeix, però es silen-
cia en certs països, hi ha certa pres-
sió sobre els mitjans de comunica-
ció. No interessa que arribi a l’opinió
pública. Crec que hi ha el risc de
caure cap a una tendència a l’auto-
ritarisme, segons com gestionin les

societats tota aquesta informació.

- EC: Llavors, Catalunya està prepa-
rada per fer-hi front?

- AT: Preparada no ho està en abso-
lut, però sí que s’estan prenent
mesures en la direcció correcta però
molt a poc a poc, amb tots els plans
sobre l’energia. Amb l’excusa del
canvi climàtic es prenen mesures
d’estalvi energètic, però més basat
en el consum domèstic, i no tant en
l’industrial. Caldria orientar les
mesures d’una manera diferent, dis-
posar d’un model energètic. Hem de
pensar principalment que haurem
de viure amb menys energia. 

- EC: Què és la paradoxa de
Jevons?

- AT: Lord Jevons, en el segle XIX,
va observar que, quan millorava l’e-
ficiència de les màquines de vapor
en comptes de disminuir-ne el con-
sum, aquest augmentava. El que
passa és que augmenta la teva
renda disponible, pots disposar-ne
de més i n’acabés gastant més
també. Qualsevol disminució del
cost no  disminueix el consum. 

- EC: Hem de deixar de banda l’a-
posta per l’eficiència? És contrapro-
duent?

- AT: L’eficiència no regulada en un
model d’economia de mercat com-
porta forçosament, en una gran
majoria dels casos, un augment del
consum. L’única manera d’evitar
aquesta paradoxa és la regulació. I
més tenint en compte que estem
abocats cap a un model econòmic
d’escassetat de recursos. 

- EC: Hi ha alternatives a l’ús de
combustibles fòssils com a base per
a la generació energètica?

- AT: No. El Peak de producció del
petroli cru va ser el 2005, i ara ens
trobem en un declivi lleuger, i s’està

compensant amb la producció de
petroli sintètic i els biocombustibles.
Però això té dues trampes. La pri-
mera és que un barril de petroli d’a-
quests té un 70% d’energia d’un de
cru, amb la pèrdua de rendiment
que comporta. I la segona, que per
aconseguir el biocombustible s’exer-
ceix un pressió brutal sobre el mer-
cat d’aliments. Per exemple, tinc la
sospita que la prohibició d’exporta-
ció de gra de Rússia té més a veure
amb el declivi de la producció dels
seus camps de gas que no amb la
sequera i els incendis d’aquest
estiu. Sospito, és un impressió per-
sonal, que aquest gra s’està digerint
per a la consecució de biogàs, i d’a-
questa manera poder complir els
seus compromisos amb Alemanya i
altres països europeus. 

Tampoc les sorres bituminoses del
Canadà supleixen aquest descens
de la producció de petroli, a part de
ser una atrocitat mediambiental, per
l’alliberament de dioxines. I a més,
tenen un rendiment energètic molt
baix.

Amb el gas natural (zenit de produc-
ció el 2025) segons un informe de la
Universitat d’Uppsala, hi haurà pro-
blemes de subministrament abans
de 2015 a Europa. El Peak d’ener-
gia del carbó serà l’any que ve.

L’entrevista
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Pel que fa a les reserves d’urani,
que en aquest moment se’n consu-
meixen unes 70.000 tones anuals,
un terç de les quals provenen d’es-
tocs dels anys 80 i del desmantella-
ment d’armes nuclears (el 50% del
combustible de les centrals nuclears
dels EUA prové d’armament nuclear
rus, mitjançant el programa
Megatons per Megawatts), s’esgota-
ran com a molt en un parell d'anys, i
així, de cop, ens faltarà el 50% de
l’urani necessari per a les centrals
nuclears. Tot i comptar amb les
reserves del Kajastan, s’especula
que el Peak de l’urani serà cap al
2015, i a tot estirar hi ha qui diu que
cap al 2035. Però ni tan sols els
reactors de quarta generació són la
resposta, ja que de moment estan
sent un fracàs. 

En resum, pel que fa a les fonts d’e-
nergia no renovable (carbó, gas,
petroli i nuclear), la cosa pinta molt
malament, i cal tenir en compte que
aquetes fonts representen actual-
ment el 98% de tota l’energia mun-
dial que es consumeix.

- EC: Són les renovables una alter-
nativa, doncs?

- AT: Pel que fa a les energies reno-
vables he de dir que no són tan
escalables com les no renovables, i
a més el que produeixen és electri-
citat, i aquesta no és combustible.
Necessitaríem cotxes elèctrics, però
aquests no hi són ni se'ls espera.

Al món no hi ha prou liti per a fer les
bateries necessàries per a una flota 
mundial de cotxes elèctrics, totes
les reserves conegudes només
cobririen l’1,5% d'aquesta flota.

L’electricitat no es pot emmagatze-
mar. L’única solució seria electrificar
la societat, però alhora això compor-
taria una despesa brutal de coure, el
qual comença a escassejar, a apu-
jar-se’n el preu, i el seu Peak de pro-
ducció si no ha passat ja, li falta poc. 

- EC: Des de CCOO estem defen-
sant la necessitat d’un canvi en el
model productiu actual. Cap a quin
model hem d’anar? És el decreixe-
ment una alternativa?

- AT: Només ens queden dues alter-
natives. La primera és ignorar el
problema i seguir amb el nostre dia
a dia. I això, com hem dit, ens porta-
ria a una situació veritablement
insostenible. 

La segona alternativa és prendre
una posició activa i afavorir un canvi
de model, acompanyat sempre prè-
viament de la conscienciació social.
Hem de passar d’un model basat en
el consum a un basat en la sosteni-
bilitat. Això implica eliminar l’auto-
moció privada; localitzar la produc-
ció i disminuir les xarxes de comuni-
cació;  i l’eliminació de la producció
de béns superflus. 

La societat seguirà necessitant pro-
ducció industrial, però tenint en
compte que l’energia estarà raciona-
da, caldrà tenir processos produc-
tius optimitzats. Els recursos de tot
tipus hauran de ser locals, per aten-
dre necessitats específiques locals.
Els dissenys han d’afavorir el man-
teniment, la reparació i el reciclatge,
s’ha acabat la cultura d’usar i llan-
çar. Caldrà prioritzar la sostenibilitat
i el respecte al medi ambient enfront
al rendiment.

El camp també necessitarà una
reforma profunda. D’entrada es
necessitarà una major quantitat de
mà d’obra (del 30% o més). Serà
inevitable la disminució de la inges-
ta de carn. El consum haurà de ser
local, i caldrà recuperar pràctiques
d’explotació més sostenibles.

En la societat, en definitiva, la inter-
depència entre els individus serà
clau, haurà de ser més forta. La
solució o és per a tots o no serà
(bancs d’aliments, distribució de tas-
ques entre aturats en pro de la
comunitat, cosntitució de cooperati-
ves, horts urbans, etc). 

El decreixement no és una opció, és
inevitable. Hi ha moltes maneres de
decréixer. Pots no acceptar la teva
situació, com deia. Intentes créixer,
t’estavelles, i caus una mica. Tornes
a intentar créixer, i tornes a caure,
destruint moltes infraestructures en
el procés. Si en canvi, acceptés la
situació, sabent que és inevitable,
que no hi haurà suficients primeres
matèries, pots pilotar el procés i aca-
bar en una situació més estable,
més justa i més democràtica. 

L’entrevista
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és una opció, és
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“
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El cotxe elèctric no
arribarà. No hi ha

prou liti al món per
a tanta batèria

“
”

A Catalunya s’est an
prenent mesures

en la bona direcció,
però poc a poc

“
”

Més informació a :

http://www.crisisenergetica.org

http://oilcrash.net/
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen



Residus
Jordi Forcadell
Responsable de l’Oficina Sindical per a l’Ecoindústria (OSE) 
Departament de Medi Ambient CCOO de Catalunya
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El passat dia 27 de juliol una representació del
Departament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya i
de la Unió Intercomarcal i FITEQA de Tarragona, va fer
una visita tècnica a les obres de descontaminació que
s’estan duent a terme a l’embassament de Flix, al riu
Ebre.

Acompanyats per Òscar Bosch i Pere Muñoz, alcalde i
tinent d’alcalde, respectivament, de l’Ajuntament de Flix;
pel director de la planta d’Ercros de Flix, Marc Fargas;
així com per membres del comitè d’empresa d’Ercros;
vam ser rebuts en primera instància al nou centre d’em-
preses La Ribera, ubicat al nord de la població. 

Allí, Marc Pujol, director d’Acuamed (empresa estatal
encarregada de les obres descontaminació) ens va pre-
sentar les principals característiques de l’execució dels
treballs que s’hi estan realitzant. Posteriorment, vam
poder visitar in situ les obres en qüestió, on Jordi
Casadó, geòleg de l’empresa Eptisa, ens va donar les
pertinents explicacions.

Cal recordar que el projecte d’extracció dels llots tòxics
que s’acumulen a la llera del riu tocant a la fàbrica
d’Ercros de Flix, fruit de molts anys d’activitat industrial,
sorgeixen arran d’un informe de 2004 del CSIC (Centro
Superior de Investigaciones Científicas), que alertava
d’una important presència d’organoclorats, metalls
pesants i radionúclids en aquesta zona de l’embassa-
ment. En el mateix informe es recomanava, per tant,
l’opció de l’extracció dels llots ja que, en el supòsit de
que aquests residus es desplacessin, podrien acabar
tenint una afectació aigües avall del riu Ebre.

Així doncs, un cop començades les obres, amb un pres-
supost de 155 milions d’euros, aquestes es reparteixen
en tres fases. La primera, i la que vam poder visitar, con-
sisteix en la construcció d’una barrera de palplanxes per
tal de confinar la zona on hi ha els llots i evitar que
puguin contaminar la resta del riu. Paral·lelament, també

Visita tècnica a les obres de descontaminació de l’embassament de Flix

Un moment de la visita en que Jordi Casadó explica les obres que s’estan duent
a terme a l’embassament de Flix

Encerclat en vermell la zona on s’han anat abocant els reisdus a la llera del riu

Ebre, en una vista aèrea de la fàbrica d’Ercos

Vista del riu Ebre, a l’esquerra el complex d’Ercros. Al centre, la zona d’aboca-

ment dels residus, i a la dreta l’estat actual de construcció de la barrera de pal-

planxes. 



s’està construint un mur pantalla per reforçar el marge
del riu on hi ha la fàbrica d’Ercros, ja que en retirar els
llots aquest perdria estabilitat. Un cop realitzades
aquestes dues accions, es procedirà al dragatge dels
llots, els quals seran tractats en una planta especial que
es construirà en uns terrenys cedits per Ercros. Els llots,
un cop depurats, s’enviaran amb camions a l’abocador
controlat especial del Racó de la Pubilla, proper a la
població de Flix. 

El calendari previst per a les obres de descontaminació
de l’embassament és el següent: acabament de la cons-
trucció de la barrera i el mur per a finals de l’estiu del
2011, i l’extracció i tractament dels llots fins al 2013. En
aquest sentit, cal mencionar que el volum de residus a
extreure és d’uns 800.000 m3 (600.000 m3 de residus
juntament amb 200.000 m3 més del terreny que hi ha a
sota i que també ha resultat contaminat). Segons la peri-
llositat d’aquests llots, s’espera tractar-ne un 20% abans
de portar-los a l’abocador especial, mentre que la resta
hi anirà directament. Un cop acabats els treballs, es
construirà una escullera al marge del riu on es dipositen
actualment els llots tòxics per tal de millorar-ne l’estèti-
ca. 

Tenint en compte que el riu Ebre proveeix d’aigua pota-
ble a nombrosos municipis del Camp de Tarragona a
través del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), en
cas d’aparició d’algun problema de salubritat durant les
obres d’extracció, s’ha establert un pla d’emergència
que inclou una sèrie de pous situats a Vinallop, els quals
podrien subministrar aigua al CAT durant dos dies men-
tre es solucionés la incidència en qüestió.

Les actuacions del projecte de descontaminació de
l’embassament de Flix no es limiten exclusivament,
però, a l’extracció i tractament dels llots, sinó que tin-
dran un àmbit territorial més gran. En aquest sentit,
també s’inclou un pla de restitució territorial per a les
poblacions aigües avall de Flix afectades per les obres
de descontaminació. El pla, amb un pressupost de 55
milions d’euros, anirà principalment per a la millora de
xarxa d’abastament d’aigua potable a 71 municipis de
les Terres de l’Ebre i del Priorat.

En matèria laboral, actualment es troben treballant a les
obres una cinquantena de treballadors. Tot i que aques-
ta és una xifra menor de l’esperada inicialment, s’espe-
ra que en puntes de treball, especialment quan es trobi
funcionant la planta de tractament dels residus, s’aug-
mentarà la xifra de treballadors fins als 200.

Residus
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Treballs de soldadura previs a la col·locació de les palplanxes en el llit del riu.
Al fons es pot observar la barcassa que transporta les palplanxes fins al cen-
tre del riu

Les palplanxes, un cop enllistes, són carregades per la grua a una barcassa
per al seu transport, des del moll construït expressament per a aquestes tas-
ques.

Tram de la barrera de palplanxes construït fins ara. Es pot observar al fons la
màquina que les va col·locant.



Amb la signatura, el mes de juliol passat, de l’acord
entre l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya
(IREC) i diversos dels principals fabricants d’aerogene-
radors, ha començat la primera fase del projecte Zèfir
Test Station, consistent en una planta experimental d’as-
saig d’aerogeneradors marins en aigües profundes.

Amb una inversió d’uns 90 m€, aquest projecte pretén
estudiar i avaluar els requeriments necessaris per a l'ex-
plotació comercial de la nova tecnologia d’aerogenera-
dors offshore flotants, que encara està en fase embrio-
nària. Actualment, els parcs eòlics marins es troben en
zones poc profundes on es poden fixar al fons marí.
Tanmateix, en àrees com el Mediterrani, amb fondàries
elevades, no és viable instal·lar-los ancorats al fons i
que, paral·lelament, estiguin a una distància suficient
perquè no siguin visibles des de la costa. Per tant, els
aerogeneradors hauran de ser flotants.

Cal tenir en compte que les principals empreses del sec-
tor estan molt interessades en el desenvolupament d’a-
quest nou tipus de tecnologia, que permetrà ampliar en
gran mesura el desenvolupament de l’energia eòlica
marina. S’espera que, a escala mundial, en els propers
deu anys la potència eòlica instal·lada al mar es multipli-
qui pràcticament per 20.

La importància del projecte Zèfir rau, per tant, en la pos-
sibilitat de convertir Catalunya en un referent mundial en
energia eòlica marina en aigües profundes. En aquest
sentit, la voluntat d’instal·lar la planta experimental al
golf de Sant Jordi, davant de les costes de Tarragona,
juntament amb la presència de la Universitat Rovira i

Virgili, el Port de Tarragona i el sector industrial de la
demarcació, pot afavorir la creació d’un clúster en ener-
gia eòlica que es tradueixi en la creació d’ocupació
especialitzada i que, alhora, cobreixi la necessitat de for-
mació que demanda el sector.  

A més, la presència del recurs eòlic suficient i la possi-
bilitat d’utilitzar les infraestructures de transport d’electri-
citat de la central nuclear de Vandellòs per evacuar l’e-
nergia converteixen aquest tram de costa en idoni per a
la seva ubicació.

Respecte al calendari de la implementació del projecte,
un cop aprovats els tràmits d’exposició pública i d’ava-
luació d’impacte ambiental, s’espera poder començar a
construir els primers molins durant el 2011. En una pri-
mera fase, s’alçaran un màxim de 4 aerogeneradors
ancorats al fons del mar a 3,5 quilòmetres de la costa.
Posteriorment, es construiran 8 aerogeneradors flotants
que s’instal·laran a uns 30 quilòmetres de la costa, amb
un potència total màxima de 50 MW. És important citar
que els assaigs també són una oportunitat per fer tas-
ques de recerca ambiental, ja que s’estudiaran els pos-
sibles impactes que els molins puguin tenir per a la
fauna i flora marines i les aus, així com les mesures
correctores per minimitzar-los.

Des del Departament de Medi Ambient de CCOO, valo-
rem molt positivament l’inici d’aquest projecte, que per-
metrà que el nostre país esdevingui pioner en aquest
tipus de tecnologia. Es tracta, doncs, d’una excel·lent
oportunitat perquè es creï a Catalunya una nova indús-
tria, d’alt valor afegit, generadora de llocs de treball de
qualitat i que permeti avançar fermament cap a un
model energètic sostenible baix en carboni i pivotat per
les energies renovables.

Energia
Jordi Forcadell
Responsable de l’Oficina Sindical per a l’Ecoindústria (OSE) 
Departament de Medi Ambient CCOO de Catalunya
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Nuestro modelo
actual de producción
y de consumo lleva a
la pérdida de la biodi-
versidad. Esta pérdi-
da afecta a las nume-
rosas comunidades
que dependen de los
recursos naturales
para sobrevivir, redu-
cirá las oportunida-
des de desarrollo de
ciertas economías y
provocará pérdidas
de empleo y calidad
de vida.

Oportunidades p ara crear empleos

Existen oportunidades económicas en la protección de
la biodiversidad. Por ejemplo, según un estudio de la
CBD en 2008, la inversión en protección de la reserva
de biosfera Maya en Guatemala genera un ingreso
anual de cerca de 50 miliones de $ por año, creyó 7,000
empleos y aumentó los ingresos de las familias locales.

Oportunidades p ara biodiversidad y 
trabajo decente

En algunos casos, la protección de la biodiversidad se
acompaña de la promoción del trabajo decente. Por
ejemplo, una gestión forestal sostenible, planificada
consultando con los trabajadores y sus sindicatos,
puede evitar la degradación y la pérdida forestales y
crear trabajos decentes para los trabajadores de este
sector. La lucha contra la tala ilegal de árboles, una  de
las principales causas de la destrucción de los ecosiste-
mas, es mucho más sostenible y justa cuando esta
hecha en conjunción con la promoción de condiciones
de trabajo y salarios decentes para los trabajadores
forestales. 

Coherencia con la erradicación de la pobreza y la
toma de decisión democrática

Las medidas de protección de la biodiversidad deben
ser planificas con el objetivo de erradicar la pobreza en
las comunidades de ingreso bajos e incluirlas en proce-
sos de toma de decisión democráticos y a largo plazo.

Una Transición Just a es necesaria

En algunos casos, las comunidades necesitaran políti-
cas a largo plazo para adaptarse a una gestión de los
ecosistemas diferente. El movimiento sindical interna-
cional cree en la Transición Justa como estrategia fun-
damental para fomentar un apoyo social a la protección
de la biodiversidad por parte de los afectados por los
cambios en la gestión de los ecosistemas, como los tra-
bajadores y las comunidades locales. 

Una Transición Justa necesita inversiones sostenibles a
largo plazo creadoras de trabajos decentes, políticas de
desarrollo de capacidades y formación, diálogo social
entre sindicatos, empleadores y otras partes interesa-
das, investigación y evaluación previa de los impactos
sociales y sobre el empleo de las políticas de biodiversi-
dad, desarrollo de planes de protección social y de
diversificación económica local. 

Més info de la Conferència a: http://www.cbd.int/mop5/

Internacional

Annabella Rosemberg

Sindicatos y biodiversidad
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Contribución de la Confederación Internacional Sindical (CSI) a la Conferencia de
Partes (COP 10 MOP 5 ) en Nagoya, Japón, 18 -29 de Octubre 2010

Logo de la Conferència, que té com a eslogan “Life in harmony, into the future”

Annabella Rosemberg, responsable de
Desenvolupament sostenible i salut laboral de
la Confederació Sindical Internacional (CIS)



Davant el debat al voltant de la "necessitat d’inversió
en infraestructures a Catalunya", des del CST volem
matisar que, amb diferents noms i oportunitats, aquest
tema dura des de fa uns 30 anys o més. Durant aques-
tes dècades, hem vist com s’han multiplicat els quilò-
metres de carreteres i autovies, com s’han transformat
les costes, s’ha abandonat el camp i, sobretot, un
autèntic tsunami urbanitzador ha cobert el territori de
habitatges innecessaris. Diuen els experts que s’ha
construït, pel motiu que sigui, més que en cap altre
moment de la història.

Durant uns quants anys, podríem parlar que la nostra
economia es basava en un monocultiu de la construc-
ció, del qual tardarem anys a recuperar-nos, ja que ha
provocat que tinguem molts joves mal formats en estar
enlluernats per l’accés al diner fàcil i uns diners inver-
tits inexistents en esclatar la bombolla immobiliària. Tot
i així, i davant d’una possible aturada de les inversions
en aquest sentit, els sectors que s’han beneficiat d’a-
quests processos piquen de peus a terra i es lamenten
de nou. 

Ens demanem com és possible que algú digui seriosa-
ment que la solució al procés de crisi i atur en el qual
estem immersos ha de ser "més del mateix", com el  que
hem estat duent a terme en les darreres dècades. El
binomi construcció i turisme massiu, base del fràgil però
destructiu creixement de les darreres dècades, ha tingut

un preu altíssim: espais agrícoles colgats sota ciments i
totxos, esquarterant el territori per una xarxa viària en
creixement continu, pressions demogràfiques cada cop
més fortes i un malbaratament de recursos.

Avui tenim l’oportunitat de fer un tomb a la situació i
començar a posar les bases d’un nou model econòmic.
Un model basat en la producció d’aliments saludables,
en el canvi del  sistema energètic cap a les renovables,
en la potenciació de la creativitat i la producció de pro-

ductes amb alt valor afegit. En aquests camps és
on hem d’incidir en les inversions com a base
d’una nova indústria basada en les necessitats
locals i no tant pensada en l’exportació al mercat
global. Una economia on el paper de la construc-
ció prengui la dimensió adequada i on el turisme
no es compti tant en quantitat de persones sinó
en qualitat i sostenibilitat. I molta educació i for-
mació perquè els joves, i no tant joves, puguin
agafar aquest nou tren de model econòmic que
el nostre país necessita.  

Això vol dir una política valenta i que miri cap el
futur.

Col·laboració

Raül Valls
Centre per a la Sostenibilitat Territorial

“
L’economia del monocultiu de la construcció
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La Generalitat de Cataluña presenta el pro-
yecto del primer ecobarrio de la región con

acceso restringido a los coches 

La planta de biomassa de l’Alt Urgell donarà
feina a més de 130 persones

Unions back ‘just transition’ to green transport
Seat prepara el desembarcament elèctric a

partir de l'any 2014

Geotermia, la mina de energía bajo el suelo
Industria renueva por 10 años la explotación

de Vandellós II

España prohibirá las bolsas de plástico en
2018

Europa no tiene dinero para el ‘súper reactor’

Iberdrola y FCC impulsarán el coche eléctrico Comença el Global Eco Forum 2010

http://www .global-ecoforum.org/
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