
Des de l'Assemblea 15M de Sarrià - Sant Gervasi

Quin model energètic tenim

És imprescindible un nou model energètic!
et desitgem unes i t'expliquem per quèbones festes
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L'Orient Mitjà és el productor d'energia i el món industrialitzat
(Occident i la Xina) és el consumidor. Això implica que
l'energia ha de recórrer grans distàncies.

La producció, gestió i control de tot el procés energètic estan
centralitzats en mans de poques empreses (oligopolis).

Aquestes poques empreses pressionen els governs perquè
legislin en el seu benefici. Tenim un exemple en l'última llei del
PP que regula el sistema elèctric.

El transport mundial consumeix el 80% del petroli.

Els habitatges consumeixen el 40% de la despesa d'energia
total.

Les fonts d'energia d'extracció fàcil s'acaben i els costos
d'extracció i producció s'incrementen.

L'energia que s'obté no supera gaire la
necessària per obtenir-la. Requereix quantitats ingents d'aigua i
de productes químics. S'acaparen grans extensions de terres
destinades al conreu agrícola. Això últim provoca encariment del
preu dels aliments i desplaçament de la població local.

La gestió dels residus nuclears no està resolta.
Risc elevat d'accidents. Contaminació radioactiva. No és una
producció lliure d'emissions de CO2 perquè la construcció i el
desmantellament de les centrals i l'obtenció del combustible
nuclear sí generen emissions.

Contaminació dels aqüifers amb les substàncies que
s'injecten. Accentua l'activitat sísmica. Extracció de molt baixa
rendibilitat energètica. Danys mediambientals locals.

Falses solucions que no resoldran el problema:

Agrocombustibles.

Energia nuclear.

Fracking.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Canvi climàtic. La crema dels combustibles fòssils (petroli,
gas, carbó) és l'origen de l'emissió de gasos d'efecte
hivernacle, responsables de l'escalfament global. Això
causarà:

Augment del nivell dels mars i inundació d'algunes zones
costaneres.

Disminució de pluges, reducció producció agrícola,
sequeres, disminució cabal dels rius, incendis, increment
dels fenòmens meteorològics catastròfics, ...

Migracions massives de refugiats climàtics.

Concentració de la indústria energètica que contempla
només el benefici d'una minoria molt reduïda i que permet
que aquesta minoria controli la política energètica.

Dependència econòmica externa dels estats consumidors.

Inflació i volatilitat de preus de matèries primeres.

Residus de difícil o impossible eliminació (nuclears, mineria,
fracking, ...).

Guerres pel domini de les fonts d'energia (Iraq, Líbia,
Sudan, ...).

Desastres mediambientals produïts pel transport de
l'energia a grans distàncies (per exemple, el cas del
Prestige).

Desastre ecològic a causa de l'extracció de les fonts
energètiques (mineria a cel obert).

Morts i malalties a causa de la contaminació (respiratòries,
cancerígenes...).

Quins efectes ha provocat
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El que utilitzi fonts d'energia renovables. Perquè no s'exhaureixen; perquè la producció pot ser
descentralitzada i permet esquivar els oligopolis; perquè la producció pot ser local i minimitza les
pèrdues d'energia pel transport i perquè possibilita la sobirania energètica.

El que impulsi un canvi de model productiu que permeti el control ciutadà de l'energia com a bé públic.

El que fomenti l'autoproducció d'energia elèctrica i derogui legislacions que ho impedeixen.

El que redueixi el consum energètic. I promogui canvi d'hàbits de consum.

El que disminueixi la despesa energètica en automoció (més transport públic i menys transport privat).

El que redueixi la despesa energètica en habitatges. Millora de l'aïllament en les cases velles.
Normativa d'eficiència energètica per a les cases noves.

El que, per part de les administracions, controli i penalitzi l'ús inadequat de l'energia.

Si la producció d'energia elèctrica es concentra en megaprojectes, encara que utilitzin energies
renovables, es continuarà perpetuant el model oligopolístic de generació d'energia.

Falsa alternativa:

Quin model energètic és necessari Recorda que:

La producció
d'energia a

partir de fonts
renovables
genera més

ocupació i de
més qualitat

que la
producció

d'energia a
partir de fonts

fòssils.

S'ha estimat que
entre 2050 i

2060 s'hauran
exhaurit el

petroli, el gas, el
carbó i l'urani.

Si la temperatura mitjana
de la Terra s'incrementa
en 2ºC respecte la de

l'època preindustrial, el
procés serà irreversible i

desencadenarà
conseqüències climàtiques

catastròfiques.
En acabar 2016, la

temperatura mitjana global
serà 1,2ºC superior a la
d'època preindustrial.

Avui 1 kWh
produït a partir

d'energies
renovables té el
mateix cost que
1 kWh produït a
partir d'energies

fòssils.

Sabies que: Si vols ampliar
informació,

visita la nostra
pàgina web

http://assembleasarriasantgervasi
.wordpress.com/

assembleasarria@gmail.com
@sarriastgervasi

correu:
twitter:

L'accés a l'energia
és un dret i no ha

d'estar mercantilitzat
ni supeditat al benefici

econòmic d'una
minoria.

L'única energia
que no contamina

és la que no
es consumeix.


