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La febre del 
planeta Terra

a Les brusques variacions climàtiques de les últimes 
dècades estan directament relacionades amb la crema 

de combustibles fòssils, la tala massiva de massa 
forestal i l’ús de fertilitzants, entre altres.

CANVI CLIMÀTIC

S
egons els informes de la 
NASA, els últims vuit 
anys han sigut –global-
ment– els més calorosos 
de la història, almenys 
des que es tenen regis-

tres de les temperatures plane-
tàries. Si es manté aquesta tendèn-
cia, s’arribaria al sostre d’escalfa- 
ment global que es va establir en els 
Acords de París (1,5ºC per sobre 
dels nivells preindustrials) en tan 
sols deu anys (alguns experts as-
senyalen que fins i tot podria ser 
abans).

Les conseqüències d’aquest es-
calfament global són conegudes 
per tots. El responsable de 
l’Organització Meteorològica Mun-
dial (agència pertanyent a l’ONU) 
les resumeix en un nivell de desglaç 
més gran, l’augment dels nivells del 
mar i en més onades de calor, espe-
cialment a les regions de latituds al-
tes. Així mateix, aquesta font també 
preveu que tant Austràlia com el 
Sahel (zona ecoclimàtica i biogeo-
gràfica del nord del continent afri-
cà) rebran més precipitacions, que 
hi haurà més ciclons tropicals a 
l ’Atlàntic, i que el sud-oest 
d’Amèrica del Nord registrarà cada 
vegada condicions més seques.

 
Causes de l’escalfament

És cert que la Terra té cicles natu-
rals que es produeixen cada cert 

temps, entre els quals es troben els 
canvis climàtics. Per posar un 
exemple, fa uns 10.000 anys, el cli-
ma del nostre planeta era més fred 
que l’actual i les glaceres ocupaven 
un gran percentatge de la superfí-
cie terrestre; però, a poc a poc, es 
van anar succeint certs canvis que 
van posar fi a aquest últim període 
glacial.

No obstant, l’actual canvi cli-
màtic té alguna cosa que el fa dife-
rent. I és que no és natural. És a dir, 
no s’hauria d’estar produint (i 
menys d’una forma tan accelerada), 
si no fos per l’activitat nociva de 
l’espècie humana. I són diversos els 
factors que estan desencadenant 
aquest canvi climàtic. Entre ells, la 
desforestació i l’augment accelerat 
de la població mundial (s’espera 
que creixi en 2.000 milions de per-
sones en els pròxims 30 anys).

 
Tres gasos

A tot l’anterior s’hi han de sumar 
l’augment de les emissions de tres 
gasos concrets, que atrapen la ra-
diació solar escalfant l’atmosfera 
del planeta. El primer (per ordre 
d’importància) és el diòxid de car-
boni. Les seves fonts naturals inclo-
uen les plantes i la matèria animal 
en descomposició, els incendis fo-
restals naturals i els volcans. Però 
el que és realment preocupant és el 
CO2 que procedeix de l’activitat hu-

TEXT Darío Reina

mana, com a conseqüència de la 
crema de combustibles fòssils (car-
bó, petroli i gas) i també de la desfo-
restació.

El segon gas és el metà, que es ge-
nera al descompondre’s la matèria 
orgànica, que procedeix en gran 
part dels abocadors, el bestiar boví 
i la resta del sector ramader. S’ha 
d’esmentar també que un canvi cli-
màtic continu podria conduir a fer 
que s’alliberessin les reserves con-
gelades de metà que hi ha al mar (hi-
drats de metà), cosa que aprofundi-
ria encara més en el problema, pro-
vocant un escalfament global 
sense precedents.

El tercer gas és l’òxid nitrós, emès 
en aquest cas pels bacteris del sòl. 
L’agricultura i l’ús de fertilitzants 
amb base de nitrogen, juntament 
amb el tractament dels residus ani-
mals, n’augmenten la producció. 
Així mateix, algunes indústries  
–com la del niló– i la crema de com-
bustible en motors de combustió in-
terna també alliberen òxid nitrós a 
l’atmosfera.

Afortunadament, són moltes les 
accions que podem portar a terme 
per tractar de frenar aquest procés, 
des de les individuals (per exemple, 
totes aquelles dirigides a avançar 
cap a un model d’economia circular) 
fins al suport a iniciatives que for-
cin certs canvis en les indústries, en 
el transport o en els governs.

Les conseqüències del canvi 
climàtic estan afectant 
processos naturals de vital 
importància. A causa del 
desglaç, estan augmentant la 
temperatura global i el nivell del 
mar, que s’està acidificant. Es 
multipliquen alguns fenòmens 
meteorològics com els 
huracans, els ciclons, les pluges 
i les sequeres extremes o les 
inundacions. Alguns 
ecosistemes, com per exemple 
els aiguamolls, estan en risc de 
desaparèixer. A més, l’augment 
de les temperatures i la 
disminució de les precipitacions 
són el caldo de cultiu ideal per 
als incendis.

A tot l’anterior, s’hi han 
d’afegir els efectes que té el 
canvi climàtic sobre la salut 
humana. De manera directa, 
podem destacar els efectes 
fisiològics de la calor i del fred i 
dels esdeveniments extrems 
relacionats amb les condicions 
meteorològiques. Segons 
l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), en l’última dècada 
del segle XX es van produir 
aproximadament 600.000 morts 
al món per aquest tipus de 
desastres.

Per una altra part hi ha els 
efectes indirectes, entre els 
quals es troben les malalties 
sensibles al clima (com podria 
ser el paludisme o la malària), 
altres de transmissió hídrica, 
l’empitjorament de l’aire, la 
desnutrició (per l’esgotament de 
recursos naturals necessaris per 
a la vida humana) o les 
condicions de treball més dures i 
l’estrès mental.

Llarga llista 
d’efectes 
del canvi 
climàtic
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Són diverses les 
iniciatives 
empresarials 
que han 
desenvolupat 
innovadors 
sistemes de 
transport 
sostenible

Actualment, el 
transport 
suposa més 
d’una quarta 
part dels gasos 
d’efecte 
hivernacle a 
nivell mundial, 
recorda l’ONU

B
icicleta, monopatí,  cotxe 
elèctric, cada vegada 
més vies de vianants a 
les ciutats... El transport i 
la mobilitat sostenible 

han arribat per quedar-se. Amb els 
indicadors de contaminació pels nú-
vols i amb les dades que confirmen 

un escalfament global, les ciutats i 
els seus habitants busquen alterna-
tives al transport privat convencio-
nal i les seves emissions de CO2. La 
gran assignatura pendent segueix 
sent la inversió en transport públic 
(amb més freqüències de pas i un 
servei més acurat a les demandes) i 

el transport garantit als polígons in-
dustrials que, per la seva ubicació, 
solen plantejar un problema a més 
d’un treballador.

Entenem per mobilitat sostenible 
el trasllat de persones i mercaderies 
mitjançant mitjans de transport 
energèticament més ecològics i efi-

caços, de forma que s’aconsegueix 
disminuir el consum de combusti-
bles fòssils i les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle i es redueix 
l’impacte ambiental negatiu.

Per descomptat, caminar resulta 
el transport més sostenible de tots i 
es calcula que si canviem cinc des-

plaçaments en cotxe a la setmana de 
menys de 2 Km i passem a fer-los a 
peu, reduïm la nostra petjada de car-
boni en 86 quilograms a l’any.

En termes ecològics, el vehicle 
elèctric ha suposat un pas més, ja 
sigui com a cotxe privat o bé com 
a transport públic.

El repte del transport sostenible

TEXT N. B. I.

Gestiona prop de 3.200 vehicles en-
tre cotxes, motos, bicicletes i pati-
nets; compta amb més de 120.000 
usuaris; i està implantada en sis paï-
sos. Es tracta de Giravolta, la platafor-
ma de mobilitat multimodal de SEAT 
CODE, el centre de desenvolupament 
de software de SEAT SA. 

Aquest servei permet a empreses 
i administracions públiques tenir un 
control real sobre les seves flotes de 

vehicles. A més, ofereix dades anò-
nimes dels usuaris per comparar 
eficiències. Suposa, per descomptat, 
una reducció de costos per a aques-
tes companyies o administracions i 
una disminució d’emissions de CO2.

Actualment aquesta solució està 
implantada a Espanya, Alemanya, 
Irlanda, Finlàndia, Suècia i Grècia, i 
s’espera arribar als 10.000 vehicles 
ben aviat.

Compartir vehicle semblava una 
idea esbojarrada fa només una dèca-
da. Però el carsharing és més que una 
tendència. Amb l’increment de preus 
del carburant i del cost de la vida en 
general, mantenir un vehicle privat 
sembla un luxe innecessari que a 
més perjudica el planeta. 

El cas de MEC és excepcional 
perquè és una app que ofereix 
una flota de vehicles 100% elèc-

trics per compartir. Són Nissan Le-
af, amb una capacitat de les seves 
bateries de 30 i 40 Kwh, entre 150 
i 250 Km d’autonomia i 5 places. 
Les tarifes parteixen de 6,5 euros 
l’hora (50 Km inclosos) però pot 
contractar-se també per dies, set-
manes i mesos. 

Inclou la recàrrega elèctrica, 50 
Km diaris i el Km es paga a 0,18 
euros passats els primers 50 Km.

Shotl desenvolupa un software per a 
la provisió de serveis de bus flexible 
a demanda. Els seus clientes són ope-
radors de transport públic i adminis-
tracions municipals d’una desena de 
països, incloent-hi àrees suburbanes 
i rurals, així com també barris peri-
fèrics de ciutats com Milà, Lisboa i 
Barcelona.

Shotl, amb seu a Barcelona, va de-
butar el mes de març passat al Nas-

daq després de fusionar-se el 2021 
amb la companyia Swvl, de Dubai.

¿I com funciona? Aquesta pla-
taforma posa en relació diversos 
passatgers que es dirigeixen a la 
mateixa direcció amb una flota mò-
bil de furgonetes i minibusos. Això 
s’aconsegueix amb un mòdul de 
gestió per als administradors, una 
app per als conductors i una altra 
per als usuaris.

Optimitzar càrregues i rutes redueix 
fins al 25% els costos de transport. A 
més a més, es calcula que menys del 
80% de les entregues a domicili es 
poden fer en el primer intent. 
S’imposen noves solucions en el re-
partiment de mercaderies i Last Mile 
és una de les plataformes que ho han 
aconseguit. 

Es tracta d’una plataforma digital 
per a l’Última Milla que permet ges-

tionar el transport per a empreses 
amb alt volum o complexitat de dis-
tribució física. Es tracta d’una start-
up de les anomenades ‘deep-tech’, 
que fa servir Intel·ligència Artificial, 
Blockchain, Internet de les Coses i 
tecnologies avançades d’altres sec-
tors, com l’aeroespacial, per resoldre 
el problema de la gestió de l’entrega 
de paquets i mercaderies en ciutats 
cada vegada més col·lapsades.

Giravolta

MEC carsharing

Shotl

Last Mile

Gestió intel·ligent de flotes

Compartir cotxe 100% elèctric

Bus flexible a demanda

Solució a l’Última Milla
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D
es de la Revolució In-

dustrial, ha regnat un 

model de producció i 

consum lineal. Una 

economia que fabrica 

productes perquè siguin usats i re-

butjats. L’economia circular fa un 

gir a aquest sistema, amb una no-

va proposta de consum més res-

ponsable i que aprofita els residus, 

transformant-los en matèries pri-

meres amb les quals elaborar nous 

productes.

En aquesta transició cap a un 

model respectuós amb l’entorn, 

institucions, companyies i ciuta-

dans comencen a ser conscients 

de les conseqüències mediam-

bientals de certes pràctiques, i és 

que queda molt per aprender pel 

que fa al reciclatge i al valor dels 

materials.

Per incentivar el desenvolupa-

ment de tecnologies que facilitin 

que els recursos es puguin mante-

nir durant el màxim temps possible 

en els cicles productius, el Consell 

de Ministres va aprovar el 8 de  

març passat el Projecte Estratègic 

per a la Recuperació i Transforma-

ció Econòmica d’Economia Circu-

lar (PERTE). Aquest pla busca acce-

lerar l’evolució cap a un sistema 

més eficient i sostenible en la utilit-

zació de matèries primeres, un ob-

jectiu difícil d’assolir si prèviament 

no es realitza una gestió adequada 

dels residus.

Com a usuaris, tenim clar on di-

positar envasos, ampolles de vidre 

i cartró per al seu reciclatge. Però 

encara ens sorgeixen dubtes de 

com desfer-nos d’altres elements 

que tots tenim a casa nostra. ¿Què 

passa quan ens hem de despren-

dre d’objectes voluminosos o elec-

trodomèstics en mal estat?

Els matalassos en són l’exemple 

perfecte. Sempre s’ha dit que el 

més recomanable és canviar de 

matalàs cada 10 anys. Amb el pas 

del temps, el pes del matalàs aug-

menta per l’acumulació de pols i 

cèl·lules mortes i arriba el moment 

de comprar-ne un de nou, però po-

ques vegades ens parem a pensar 

què passa amb els matalassos que 

ja no podem utilitzar.

Una vegada que acaben el seu 

cicle de vida útil, és habitual que 

els matalassos vagin a parar a un 

abocador, cosa que genera un pro-

gestió. Una altra possibilitat és que 

el matalàs el retiri l’empresa que 

subministra el nou i l’entregui a un 

gestor de residus. Però, avui dia, 

les xifres de recuperació i poste-

rior reciclat són encara molt baixes, 

a causa de la complexitat que com-

porta recuperar alguns dels seus 

components.

L’espuma de poliuretà n’és un. 

Aquest material cel·lular de baixa 

densitat, semblant a l’esponja, 

abunda en els matalassos i altres 

peces de mobiliari. No es pot fon-

dre i tornar a processar. Tampoc és 

biodegradable. Fins ara, el més ha-

bitual era engrunar-lo mecànica-

ment per donar-li una aplicació se-

cundària com a farciment o aïllant, 

si bé ja s’està treballant en una al-

tra alternativa més nova per donar-

li una segona vida: el reciclat quí-

mic. “Es tracta d’un procés en el 

qual, mitjançant una reacció quí-

mica, s’aconsegueix transformar 

el poliuretà de nou en una matèria 

primera que pot tornar a utilitzar-

se en el procés de producció 

d’espuma”, explica Raquel Sán-

chez Magdaleno, gerent sènior de 

productes intermedis al Technolo-

Com s’ha de reciclar

La vida infinita d’un matalàs
a Els matalassos es produeixen amb diferents materials que es poden reciclar per separat 
i recuperar-se per fabricar nous productes

Sistema

El reciclat químic 
d’espuma de 
poliuretà permet 
fabricar nous 
poliols que 
s’aplicaran a 
la indústria del 
confort

gy Lab, el centre d’innovació de 

Repsol.

Com a resultat, s’obté un poliol 

circular que pot ser incorporat en 

els processos habituals de pro-

ducció de nova espuma, que 

s’aplicaria majoritàriament en la 

indústria del confort. Un procés 

que reporta molts beneficis me-

diambientals ja que gràcies a ell 

s’evita l’enviament de residus vo-

luminosos als abocadors, tan-

cant el cicle de l’economia circu-

lar i ajudant a la reducció de la  

petjada de carboni.

Raquel Sánchez explica que, 

dins de la seva estratègia 

d’economia circular, Repsol està 

construint al Complex Industrial 

de Puertollano la primera planta 

de reciclat químic d’espuma de po-

liuretà a Espanya. “S’espera pro-

duir-hi 5.000 tones de poliols circu-

lars a l’any, a partir d’uns 200.000 

matalassos usats”, assenyala. El 

projecte és un exemple de com la 

innovació i la tecnologia permeten 

noves possibilitats perquè els prin-

cipis de l’economia circular s’obrin 

pas també en els processos de 

transformació industrial.

blema mediambiental. Es tracta 

d’un residu de mida gran compost 

per un grup de materials diferents 

com ara goma, espuma, acer i tela, 

que, si s’extreuen i reciclen per se-

parat poden formar part de nous 

matalassos o altres productes. Per 

al seu aprofitament, els matalas-

sos passen per un procés específic 

de reciclatge que arrenca en el mo-

ment en just què surten de casa 

nostra.

Actualment, a Espanya el més 

habitual és que el matalàs es tras-

lladi a un punt net i els serveis mu-

nicipals s’encarreguin de la seva 
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L’assassí silenciós
TEXT Darío Reina

C
om el dolent de la pel·li 

que enverina la seva 

víctima amb petites do-

sis de cianur, l’aire con-

taminat va sumant 

morts de forma sibil·lina. I és que 

vivim en un planeta cada vegada 

més irrespirable. De fet, es calcula 

que el 99% de la població mundial 

inhala aire contaminat i que cada 

any milions de persones 

s’enfronten a seriosos problemes 

de salut per aquest motiu. Només 

el 2019, dels nou milions de morts 

a tot el planeta atribuïbles a la con-

taminació, la mala qualitat de l’aire 

–tant domèstica com ambiental– 

va ser la responsable de 6,67 mi-

lions de morts, segons les dades 

ofertes per l’informe actualitzat de 

The Lancet Planetary Health.

Per a Philip Landrigan, un dels 

autors d’aquest informe, “la conta-

minació segueix sent la gran ame-

naça existencial per a la salut hu-

mana i planetària i posa en perill la 

sostenibilitat de les societats mo-

dernes”. Al contrari, la seva preven-

ció, “pot alentir el canvi climàtic, 

aconseguint un doble benefici per 

a la salut planetària”. En aquest 

sentit, el seu informe demana una 

transició massiva i ràpida per 

abandonar tots els combustibles 

fòssils i passar a les energies netes 

i renovables.

La presència de substàncies 

contaminants en l’aire pot ser de-

guda a causes naturals, per exem-

ple l’activitat volcànica o els incen-

dis forestals. Per tant, la contami-

nació associada a aquests 

fenòmens sempre ha estat pre-

sent. No obstant, durant els últims 

segles ha adquirit un trist protago-

nisme la contaminació humana (o 

antropogènica), que està fonamen-

talment associada a les emissions 

dels vehicles, a l’ús intensiu de 

combustibles fòssils i a la crema 

de residus.

 

Tecnologia a les ‘smart cities’

Sent el trànsit urbà una de les fonts 

principals de la contaminació am-

biental, les ciutats intel·ligents (o 

les que aspiren a ser-ho) multipli-

quen els seus esforços per alleu-

jar aquesta tensa situació. Per 

això, han de començar per la 

instal·lació de mesures per a la su-

pervisió i el mesurament, que per-

metin veure com es mouen els ve-

hicles i detectar quan empitjora la 

qualitat de l’aire. A partir d’aquí, és 

clau el foment de l’ús del transport 

públic (en el cas dels autobusos, 

és important apostar per tecnolo-

gies elèctriques i de menor con-

sum, sent el biogàs una altra bona 

alternativa).

De la mà arriba una altra contro-

vertida mesura: la restricció del 

trànsit, això és, la prohibició de la 

circulació sota certs paràmetres 

(en certes zones, a vehicles amb un 

sol ocupant, a cotxes especialment 

contaminants, etcètera). I així fins 

a altres solucions molt més radi-

cals, com la de prohibir completa-

ment el trànsit privat contaminant 

dins de la ciutat. Però de poc servi-

rien aquestes limitacions si no van 

acompanyades d’una ampliació 

de la instal·lació de punts de recàr-

rega per a vehicles elèctrics.

La millora de l’aire a les ciutats 

també ha de passar per limitar la 

contaminació que prové de les fà-

briques o els abocadors, així com 

un ús més gran de les energies re-

novables.

 

Els efectes en la infància

“L’aire contaminat enverina mi-

lions de nens i està arruïnant les 

seves vides”, afirma Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, director gene-

ral de l’OMS. Segons aquest orga-

nisme, els menors pateixen més 

els efectes de la contaminació de 

l’aire que els adults, ja que els seus 

òrgans s’estan desenvolupant, ab-

sorbeixen més contaminants al 

respirar més ràpid i tenen una in-

gesta més gran d’aire per pes cor-

poral.

L’exposició a l’aire contaminat pot 

fer que les embarassades donin a 

llum prematurament i que els na-

dons acabats de néixer siguin més 

petits i pesin menys de l’habitual, se-

gons Pediatrics, revista de 

l’Acadèmia Nord-americana de Pe-

diatria. Però a més, la Societat Espa-

nyola d’Immunologia Clínica, 

Al·lergologia i Asma Pediàtrica 

(SEICAP) afirma que contribueix 

tant al desenvolupament de malal-

ties respiratòries al·lèrgiques o asma 

en nens, com a l’agreujament dels 

seus símptomes. 

A part de l’asma, alguns tipus de 

leucèmia infantil s’han associat 

amb la contaminació de l’aire, se-

gons l’Institut Nacional del Càncer 

dels Estats Units. I tot i que encara 

existeixen poques dades al respec-

te, l’OMS assegura que aquest tipus 

de contaminació “afecta el desen-

volupament neurològic i la capaci-

tat cognitiva dels nens”. Per últim, 

els nens que han estat exposats a 

alts nivells de contaminació de 

l’aire també corren més risc de con-

traure afeccions cròniques (com 

ara malalties cardiovasculars) en 

etapes posteriors de la seva vida, 

segons sosté la Societat Espanyola 

de Cardiologia.

Set milions de morts 
es cobra la contaminació
L’exposició a contaminants en l’aire està 
associada amb una àmplia gamma de 
conseqüències adverses, que afecten la 
qualitat de vida de la població general i, 
especialment, dels grups vulnerables

Accident 
cerebrovascular

25% Cardiopaties

24%

MPOC

43% Càncer de 
pulmó

29%

9 de cada 10 persones 
al món respiren aire 
contaminat

1/4 part de les morts 
de menors de  5 anys 
es deuen a la 
contaminació

Viure en contacte amb alts 
nivells de contaminació 
equival a fumar entre

5/10 
cigarrets 
diaris

LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE

risern - 07/06/2022 10:02 - 10.111.80.12



7EXTRA Dia Mundial del Medi ambient
DIUMENGE

5 DE JUNY DEL 2022

Les zones crítiques

Els motius

Fa poc més d’un mes, l’Organització 
de les Nacions Unides per a 
l’Agricultura i l’Alimentació va obrir una 
finestra a l’esperança amb els 
resultats d’un nou informe en el qual 
destacava que, des d’inicis del segle 
XXI fins al període comprès entre els 
anys 2010 i 2018, el ritme de 
desforestació dels boscos havia 
disminuït un 30%. D’aquesta manera, 
l’organització precisava que la 
desforestació s’havia reduït dels 11 
milions d’hectàrees a l’any entre 2000 i 

2010 als 7,8 milions anuals en el 
període 2010-2018, segons l’Estudi 
d’Avaluació dels Recursos Forestals 
Mundials per Sensors Remots.

L’augment anual de superfície 
forestal a nivell mundial mostra en 
aquest treball un lleuger augment, 
passant de 4,2 milions d’hectàrees per 
any (en la primera dècada del segle 
XXI) a 4,7 milions d’hectàrees per any 
(en el període 2010-2018).

La superfície de sòl forestal plantat 
va augmentar en 46 milions 

d’hectàrees en el període 2000-2018. 
Gairebé una quarta part dels boscos 
sembrats durant aquest mil·lenni van 
substituir els boscos de regeneració 
natural, amb la meitat d’aquesta 
superfície al sud i el sud-est de l’Àsia.

Que no serveixin aquestes xifres per 
acomodar-nos, sinó per motivar-nos i 
mostrar-nos el camí a seguir. Perquè 
aquest meravellós planeta –que és 
casa nostra– ens dona el cent per un. 
A canvi, només ens demana una mica 
de respecte.

Motius per tenir esperança

hectàrees van 
cremar a Espanya 
el 2021

van ser els 
incendis que hi va 
haver a Espanya de 
més d’1 hectàrea 
el 2019

Una mica de llum
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Càncer al pulmó 
del planeta

a La cadena de producció que es necessita per satisfer els nostres cada vegada més 
accelerats hàbits de consum està acabant amb les reserves de massa forestal. Això 

amenaça directament la supervivència de les espècies. La nostra inclosa.

DEFORESTACIÓ

L
a cimera del clima de 
Glasgow, la COP26, es 
va tancar el novembre 
passat amb el reco-
neixement per part dels 
països participants que 

els esforços previstos per frenar 
l’escalfament no estaven sent sufi-
cients. Per això, en la declaració final 
s’instava els països a incrementar 
els seus objectius de retallada 
d’emissions per a aquesta dècada. 
Per aconseguir-ho, els líders de 141 
països (que representen gairebé el 
85% dels boscos del món) van pro-
metre, entre altres coses, frenar la 
desforestació per al 2030. Un gest 
essencial per combatre el canvi cli-
màtic, donat que els arbres són ca-
paços d’absorbir grans quantitats 
de diòxid de carboni (CO2), un dels 
gasos clau d’efecte hivernacle que 
contribueix a l’escalfament global.

Però no només per això. Els bos-
cos són importants repositoris de 
biodiversitat i la seva gestió sosteni-
ble resulta essencial no només per 
conservar-los, sinó també per soste-
nir el funcionament dels ecosiste-
mes. No obstant, la destrucció que 
estan patint ja amenaça un milió 
d’espècies, segons xifres del Panell 
Intergovernamental sobre Biodiver-
sitat i Serveis dels Ecosistemes (IP-
BES).

A més, la desforestació redueix la 
capacitat dels boscos restants per 
resistir catàstrofes naturals com els 
incendis, les sequeres o altres fenò-
mens meteorològics extrems.

Les zones crítiques
Les àrees mundials més afectades 
per la desforestació venen recolli-
des en l’informe Fronts de desfores-
tació; causes i respostes en un món 
canviant, de l’organització per a la 
defensa de la naturalesa i el medi 
ambient WWF. Aquest treball ana-
litza 24 llocs on grans àrees de bosc 
romanent estan amenaçades. En els 
últims 13 anys, més de 43 milions 
d’hectàrees de bosc han sigut de-
vastades només en aquelles zones, 
una àrea de la mida de l’estat de Cali-
fòrnia (Estats Units). L’informe as-

TEXT Darío Reina

senyala que la desforestació s’està 
produint a l’Amazònia, l’Àfrica Cen-
tral, el Mekong i Indonèsia, llocs ja 
coneguts per aquest impacte, i de-
tecta nous fronts a l’Àfrica Occiden-
tal (per exemple, Libèria, la Costa 
d’Ivori, Ghana), l’Àfrica Oriental (per 
exemple, Madagascar) i l’Amèrica 
Llatina, inclosa l’Amazònia, a Guya-
na i Veneçuela i la Selva Maia, a 
Mèxic i Guatemala.

 
Els motius
L’activitat humana és, amb di-
ferència, el que més incideix en la 
destrucció de massa forestal. El 
principal motiu (amb prop del 50% 
de la pèrdua de massa forestal 
mundial) és la contínua expansió 
de les terres dedicades al cultiu 
(per exemple, la producció de l’oli 
de palma, la soja, el blat de moro o 
altres aliments per al bestiar). 
També és important la desforesta-
ció per augmentar la superfície de 
pasturatge i ramaderia intensiva, 
així com l’explotació minera a gran 
escala (a l ’Àfrica Central, per 
exemple).

Per un altre costat, la indústria 
paperera és una altra de les princi-
pals responsables, amb la fabrica-
ció de paper d’higiènic, paper 
d’oficina o altres productes elabo-
rats a base de pasta de cel·lulosa (o 
d’objectes realitzats directament 
amb fusta). Si bé molts boscos ja 
s’exploten de manera sostenible 
(portant a terme programes de re-
plantació d’arbres), en moltes altres 
zones la tala se segueix realitzant 
de forma descontrolada.

Per acabar, la desforestació tam-
bé pot explicar-se per motius natu-
rals (al darrere hi segueix havent la 
mà humana). L’elevació global de 
les temperatures (de la qual som 
responsables) fa que les masses 
boscoses siguin més sensibles a 
patir incendis forestals, tempestes 
tropicals o pluges torrencials. Tots 
aquests esdeveniments contri-
bueixen a la destrucció dels boscos 
i a l’erosió dels sòls, cosa que com-
plica la regeneració de les zones 
verdes.

milions d’hectàrees 
(ha) és el total d’àrea de 
bosc mundial, xifra que 
representa el 31% de la 
superfície total de terres

4.060

milions d’hectàrees 
de bosc s’han 
perdut des del 1990, 
aproximadament la 
mida de Líbia

és la superfície 
forestal que s’ha 
perdut al món des 
del 1990

420 3%

de superfície 
forestal ha 
guanyat Espanya 
des del 1990 
segons dades del 
Banc Mundial

33,6%

hectàrees van 
cremar a Espanya 
el 2021

85.000

van ser els 
incendis que hi va 
haver a Espanya de 
més d’1 hectàrea 
el 2019

12.175
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Les zones crítiques

Els motius

Fa poc més d’un mes, l’Organització 
de les Nacions Unides per a 
l’Agricultura i l’Alimentació va obrir una 
finestra a l’esperança amb els 
resultats d’un nou informe en el qual 
destacava que, des d’inicis del segle 
XXI fins al període comprès entre els 
anys 2010 i 2018, el ritme de 
desforestació dels boscos havia 
disminuït un 30%. D’aquesta manera, 
l’organització precisava que la 
desforestació s’havia reduït dels 11 
milions d’hectàrees a l’any entre 2000 i 

2010 als 7,8 milions anuals en el 
període 2010-2018, segons l’Estudi 
d’Avaluació dels Recursos Forestals 
Mundials per Sensors Remots.

L’augment anual de superfície 
forestal a nivell mundial mostra en 
aquest treball un lleuger augment, 
passant de 4,2 milions d’hectàrees per 
any (en la primera dècada del segle 
XXI) a 4,7 milions d’hectàrees per any 
(en el període 2010-2018).

La superfície de sòl forestal plantat 
va augmentar en 46 milions 

d’hectàrees en el període 2000-2018. 
Gairebé una quarta part dels boscos 
sembrats durant aquest mil·lenni van 
substituir els boscos de regeneració 
natural, amb la meitat d’aquesta 
superfície al sud i el sud-est de l’Àsia.

Que no serveixin aquestes xifres per 
acomodar-nos, sinó per motivar-nos i 
mostrar-nos el camí a seguir. Perquè 
aquest meravellós planeta –que és 
casa nostra– ens dona el cent per un. 
A canvi, només ens demana una mica 
de respecte.

Motius per tenir esperança

hectàrees van 
cremar a Espanya 
el 2021

van ser els 
incendis que hi va 
haver a Espanya de 
més d’1 hectàrea 
el 2019

Una mica de llum

Nova planta de tractament de residus perillosos aquosos
FEMEVI som una empresa pionera en l’àmbit del reciclatge. El medi ambient cada
dia està més perjudicat, a vegades per a la mala gestió, per causes que per desgràcia
afecten de manera directa o indirecta al canvi climàtic.
Des de direcció de la nostra empresa es va decidir que podríem fer alguna cosa
realment aprofitable per al medi ambient, molts residus líquids especials resultants
de processos de producció com per exemple fabriques farmacèutiques,
automobilístiques, metal·lúrgiques, etc. produeixen un rebuig que es tracta com a
residu portant-ho a gestors finals. Aquest residu quasi sempre acaba amb un
tractament fisicoquímic i eliminació.
Des de FEMEVI com a planta de tractament final a Catalunya de residus perillosos i
no perillosos, personal, maquinària i flota de camions propis, aprofitem el que altres
empreses del nostre sector no poden aprofitar. Amb un sistema complex de
tractament per evaporació i centrifugació, som capaços de recuperar de la part
aquosa l’aigua que contenen aquests residus, en moltes ocasions recuperant un 98%
d’aigua. Aquesta aigua és recuperada i utilitzada per a processos industrials com
per exemple refrigeració de sistemes que treballen en altes temperatures, neteges
industrials de canalitzacions, etc.
L’aigua recuperada i reciclada equival a aigua aprofitada, hi ha un no malbaratament
de recursos naturals.
Una reflexió amb una bona acció vol dir un sospir al medi natural que tant
necessitem.

POLÍGON EMPORDÀ INTERNACIONAL
C/ OLOT, 33 - 17469 VILAMALLA

TEL.  972 525 210 - info@femevi.com

www.femevi.com 
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E
ls reptes ambientals 
són una de les prin-
cipals preocupa-
cions de la societat 
actual. La constata-
ció que el clima està 

canviant a un ritme cada vegada 
més ràpid i que aquest canvi afec-
ta el planeta de manera cada ve-
gada més visible està mobilitzant 
governs, institucions, empreses i 
societat civil. Tal com ratifiquen 
els experts, la pandèmia de coro-
navirus va servir com a toc 
d’atenció i prova que diferents ca-
tàstrofes globals (malalties zo-
onòtiques, desertització, incen-
dis, inundacions…) tenen la ma-
teixa causa: el deteriorament 
mediambiental i el canvi climàtic.

En línia amb aquesta idea, 
aquest 5 de juny se celebra el Dia 
Mundial del Medi Ambient, que 
en aquesta edició 2022, quan es 
compleixen 50 anys de la desig-
nació d’aquest dia, es presenta 
sota el lema “Una sola Terra”. 
Aquesta consigna de Nacions 
Unides destaca la necessitat de 
viure de forma sostenible, en har-
monia amb la naturalesa, a través 
de canvis substancials impulsats 

El propòsit 
de les 
operadores 
d’aigua fa 
inqüestionable  
el seu 
compromís 
amb la cura  
de l’entorn

per polítiques i eleccions quoti-
dianes que ens guiïn cap a estils 
de vida més conscients, nets i 
ecològics.

Però més enllà de l’impuls go-
vernamental i institucional, bona 
part de la responsabilitat recau 
sobre la ciutadania. A través de 
petits gestos quotidians, lligats a 
un consum responsable de les 
matèries primeres i els béns, es 
pot aconseguir l’objectiu que 
l’actual tendència s’aturi i fins i tot 
es reverteixi. L’adopció d’hàbits 
quotidians adequats a les llars 
marca la diferència. Per exemple: 
fer servir dispositius d’estalvi en 
aixetes i cisternes, apostar per 
electrodomèstics eficients (el seu 
menor consum d’aigua i electrici-
tat es veurà reflectit en la teva fac-
tura elèctrica i en el medi am-
bient), utilitzar el vàter de manera 
responsable (rebutjar-hi objectes 
com ara tampons, tovalloletes no 
degradables o menjar, per exem-
ple genera més 

Iniciativa d’Aqualia

Hàbits quotidians,  
a examen (per 

salvar el planeta)
a En el seu compromís amb la cura del medi natural, 

Aqualia  –empresa especialitzada en la gestió del cicle 
integral de l’aigua– avalua la preocupació  

de la ciutadania per l’entorn i llança una eina  
per posar a prova les nostres rutines diàries. 

Enquesta 
L’economia 
circular de 
l’aigua i la gestió 
eficient dels 
recursos naturals 
són aspectes 
importants 
per al 91% de 
les persones 
enquestades

costos, més consum energètic i 
diversos danys ambientals, com 
ara problemes en rius i mars).

 
Aqualia avalua la preocu-
pació per l’entorn
Les empreses també es manifes-
ten de manera més clara com a 
part de la solució al problema am-
biental. En aquest sentit, les com-
panyies que treballen diàriament 

 

El Sosteniblòmetre d’Aqualia és 
el primer mesurador de 
conductes i hàbits sostenibles 
per als ciutadans. I com a tal, 
aporta informació d’interès sobre 
les accions que la ciutadania té 
més o menys adquirides en la 

seva vida quotidiana pel que fa a 
comportament responsable. 
Després d’un primer trimestre de 
funcionament actiu de la 
campanya a través de la web 
www.sosteniblometro.com, 
Aqualia llança un primer 

baròmetre que reflecteix quins 
són els hàbits més i menys 
inculcats en la ciutadania. 

Aqualia se suma a la 
celebració del Dia Mundial del 
Medi Ambient i convida els 
ciutadans a mesurar el seu grau 

de sostenibilitat i comprovar en 
quina mesura estan contribuint 
a cuidar la Terra. Només s’ha 
d’accedir a la web a través 
d’aquest codi QR i completar un 
test amb 10 preguntes sobre 
hàbits quotidians. El 

Sosteniblòmetre avaluarà el 
grau de sostenibilitat del nostre 
dia a dia (necessita millorar, 
acceptable, sostenible o súper 
sostenible) i oferirà consells per 
millorar alguns hàbits, segons la 
puntuació obtinguda.

El repte del 
Sosteniblòmetre

en la cura del medi ambient des-
envolupen un paper clau com a 
entitats tractores de la resta de la 
societat. Entre elles destaquen les 
operadores del cicle integral de 
l’aigua, entitats que, per la seva 
pròpia naturalesa i desenvolupa-
ment diari, tenen un compromís 
inqüestionable amb la cura de 
l’entorn en el qual exerceixen la 
seva funció.

És el cas d’Aqualia, la quarta 
empresa de gestió d’aigua a Euro-
pa i la novena del Món, segons 
l’últim rànquing de la publicació 
especialitzada Global Water Inte-
lligence. Des de fa anys, la com-
panyia pregunta als seus públics 
d’interès per les qüestions que els 

Quan es tracta de cuidar el planeta, cada gota 
compta i els petits gestos marquen la diferència. 

El 90% només tira pel 
vàter paper higiènic.

El 90% es dutxa en lloc 
de banyar-se.

El 85% tanca l’aixeta 
mentre es raspalla les 
dents o s’ensabona les 
mans.

El 68% de les persones 
que van participar en el 
test tanquen l’aixeta a la 
dutxa mentre 
s’ensabonen.

 

Només el 39% té 
reductors de pressió a la 
cisterna per estalviar 
aigua.

Un 49% renta la fruita i la 
verdura en un bol en lloc 
de sota l’aixeta.

De l’excel·lent 
al ‘necessita millorar’ 

en sostenibilitat
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El propòsit 
de les 
operadores 
d’aigua fa 
inqüestionable  
el seu 
compromís 
amb la cura  
de l’entorn preocupen, com una manera 

d’orientar els seus esforços cap a 
aquells temes. El procés més re-
cent d’escolta s’ha desenvolupat 
a finals del 2021 i principis 
d’aquest 2022, amb la realització 
de prop de 6.000 enquestes diri-
gides a empleats, administra-
cions públiques, clients finals, 
proveïdors, mitjans de comunica-
ció i entitats del tercer sector dels 
17 països on l’empresa desenvolu-
pa la seva activitat.

Segons l’informe d’aquest pro-
cés d’escolta, els aspectes relacio-
nats amb l’“Economia circular de 
l’aigua i la gestió eficient de recur-
sos naturals” i amb el “Canvi cli-
màtic i consum energètic respon-

sable” resulten importants per al 
91% dels enquestats, una relle-
vància superior en relació amb 
les enquestes dels anys anteriors. 
Els autors de l’estudi destaquen 
que “aquesta creixent preocupa-
ció reflecteix el context de canvi 
social que estem vivint i que es 
defineix, entre altres aspectes, 
per la preocupació per la cura de 
l’entorn, pel futur del planeta i per 
l’aplicació d’una regulació cada 
vegada més exigent amb la con-
tribució i el report en aquestes 
àrees”.

Iniciativa d Aqualia

Enquesta 
L’economia 
circular de 
l’aigua i la gestió 
eficient dels 
recursos naturals 
són aspectes 
importants 
per al 91% de 
les persones 
enquestades

Aqualia avalua la preocu-
pació per l’entorn

El Sosteniblòmetre d’Aqualia és 
el primer mesurador de 
conductes i hàbits sostenibles 
per als ciutadans. I com a tal, 
aporta informació d’interès sobre 
les accions que la ciutadania té 
més o menys adquirides en la 

seva vida quotidiana pel que fa a 
comportament responsable. 
Després d’un primer trimestre de 
funcionament actiu de la 
campanya a través de la web 
www.sosteniblometro.com, 
Aqualia llança un primer 

baròmetre que reflecteix quins 
són els hàbits més i menys 
inculcats en la ciutadania. 

Aqualia se suma a la 
celebració del Dia Mundial del 
Medi Ambient i convida els 
ciutadans a mesurar el seu grau 

de sostenibilitat i comprovar en 
quina mesura estan contribuint 
a cuidar la Terra. Només s’ha 
d’accedir a la web a través 
d’aquest codi QR i completar un 
test amb 10 preguntes sobre 
hàbits quotidians. El 

Sosteniblòmetre avaluarà el 
grau de sostenibilitat del nostre 
dia a dia (necessita millorar, 
acceptable, sostenible o súper 
sostenible) i oferirà consells per 
millorar alguns hàbits, segons la 
puntuació obtinguda.

El repte del 
Sosteniblòmetre
Quan es tracta de cuidar el planeta, cada gota 
compta i els petits gestos marquen la diferència. 

El 90% només tira pel 
vàter paper higiènic.

El 90% es dutxa en lloc 
de banyar-se.

El 85% tanca l’aixeta 
mentre es raspalla les 
dents o s’ensabona les 
mans.

El 68% de les persones 
que van participar en el 
test tanquen l’aixeta a la 
dutxa mentre 
s’ensabonen.

 

Només el 39% té 
reductors de pressió a la 
cisterna per estalviar 
aigua.

Un 49% renta la fruita i la 
verdura en un bol en lloc 
de sota l’aixeta.

De l’excel·lent 
al ‘necessita millorar’ 

en sostenibilitat
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Una botiga de venda a granel, coo-
peratives que obren mercats lo-
cals, restaurants que es compro-
meten amb el Km.0... Actualment 
el consum de productes de proxi-
mitat és una tendència clarament 
a l’alça i sembla que ha vingut per 
quedar-se. És per aquest motiu 
que no deixen de sorgir iniciatives 
per incentivar i distribuir aquest 
comerç local i normalment sense 

Experiències  d’èxit que aposten per un consum local i responsable

Les plataformes 
en línia han 
facilitat la venda 
del productor 
amb el client 
local

intermediaris.
És el cas de la creació de plata-

formes en línia que faciliten la 
venda d’aquest tipus de produc-
tes, els productors dels quals no  
solen tenir infraestructura per 
arribar als seus clients poten-
cials. Per facilitar-ne la venda i el 
seu posterior transport, la Unió de 
Pagesos o l’Associació Agrària de 
Joves Agricultors, totes dues a 

Catalunya, han posat en marxa 
amb èxit www.pagesiaacasa.cat 
i www.km-0.cat.

Una altra iniciativa que ha do-
nat un gran impuls als productors 
locals, ha sigut la posada en mar-
xa d’Ecotira a València, a Merca-
valencia, com ja ho va fer abans 
Barcelona a Mercabarna. Es trac-
ta d’una nau industrial dedicada 
al producte ecològic i de proximi-

tat i s’ofereix també repartiment 
d’última milla.

Un sector que està apos-
tant amb força pel producte de 
proximitat és la restauració. I 
fruit d’aquest compromís amb 
l’entorn, va néixer Restaura-
ció Sostenible, un moviment 
col·laboratiu que ja compta amb 
prop de 900 establiments a tot 
Espanya.

La qualitat del producte de proximitat
Cada vegada són més els consumidors que opten per adquirir aliments elaborats a prop de casa. 

El seu consum contribueix a reduir la contaminació i reverteix en els productors locals
TEXT Núria Bonet

MENYS PETJADA ECOLÒGICA

C
om més a prop de casa 
s’ha produït, més soste-
nible és aquell produc-
te o aliment que adqui-
rim. Aquesta és la base 

del consum de proximitat, que 
s’hagi produït al mateix barri, po-
ble, àrea o fins i tot país. I és que 
com més s’hagi de desplaçar 
aquell producte, més emissions 
de CO2 es llancen a l’atmosfera, co-
sa que impacta en el Medi Am-
bient. 

Òbviament, la petjada de carbo-
ni és molt més gran en una fruita 

importada de l’Amèrica llatina o 
de l’Àsia, que si la comprem direc-
tament al productor més pròxim. 
Si bé és cert que no existeix una 
definició exacta del que es consi-
dera “pròxim”, és de lògica també 
pensar que com més petita sigui 
la distància, menys contaminació 
atmosfèrica suposarà que ens arri-
ba a casa. 

Km. zero o 100 Km
Hi ha qui confon proximitat amb 
Km.0. Al peu de la lletra, hauria de 
ser un producte obtingut a 1 km de 

distància de les nostres llars. Però 
com que això és una quimera, la ma-
joria de col·lectius estableixen el lí-
mit en un màxim de 100 km de dis-
tància entre el punt d’origen i el de 
consum. D’aquesta manera, exis-
teixen àrees geogràfiques que han 
classificat els productes amb una 
etiqueta pròpia que garanteix 
aquesta distància.

Ara bé, no s’han de confondre 
tampoc productes ecològics amb 
els que són de proximitat. En al-
guns casos respondran a aquest 
criteri, però en molts altres, no. No-

més ho podrem saber amb certesa 
mirant-ne l’etiqueta.

Una tendència a l’alça 
El que és clar és que els espanyols 
cada vegada es fixen més que els 
productes alimentaris que consu-
meixen estiguin lligats al territori i 
siguin més sostenibles. Segons un 
estudi recent de la consultora Kan-
tar, el 74% dels consumidors prefe-
reixen productes locals abans que 
importats. Ara bé, no existeix en-
cara una certificació legal que 
identifiqui aquests aliments a ni-

vell estatal. A Catalunya, per exem-
ple, ja s’ha incorporat aquesta re-
gulació.

Durant la pandèmia ja es va de-
mostrar que els espanyols es van 
decantar per adquirir productes 
de proximitat. I aquesta és una ten-
dència a l’alça. Els consumidors 
relacionen la proximitat amb una 
confiança més gran en l’origen del 
producte, més qualitat (s’ha deixat 
madurar a temps, conté menys 
químics i conservants, etc.) i amb 
un benefici econòmic per als pro-
ductors locals. 

¿Quins beneficis té 
consumir 
productes de 
proximitat?

1 
Conèixer l’origen del que es 
menja i, fins i tot, tenir 
l’oportunitat de visitar el 

productor a la seva explotació. 

2
Consumir productes més 
saborosos: al ser de 
proximitat maduren de forma 

natural i es recullen en el moment 
just. D’aquesta manera, conserven 
millor totes les seves propietats i 
nutrients.

3
Fomentar l’economia local. 
Ajudar els productors i 
pagesos que treballen a prop 

de casa: l’economia local se’n 
beneficia.

4
Reduir la petjada ecològica. 
La compra de proximitat 
redueix el transport de llarga 

distància i, en conseqüència, la 
contaminació i la despesa 
energètica.
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Un mar de plàstic
a Una de les imatges que millor resumeixen la catàstrofe ambiental 

són les illes de plàstic que s’acumulen en certes zones de l’oceà
TEXT Darío Reina

S
ón molts els científics i vi-
sionaris que s’han dedi-
cat a predir com serà el 
món en qüestió de 500 
anys. Apunten, entre al-

tres coses, que la intel·ligència arti-
ficial permetrà obtenir molts diag-
nòstics mèdics a casa, que podrem 
anar de vacances a Mart o que in-
ternet serà el camp de batalla d’una 
nova Guerra Freda. El més trist és 
que aquest horitzó estarà ple 
d’alguns vestigis de l’avui: objectes 
de plàstic que avui queden abando-
nats als nostres mars, i que segui-
ran allà d’aquí a molts, molts anys. 
El fil de pesca (on tants animals ma-
rins queden atrapats i acaben 
morint) triga 600 anys a desinte-
grar-se; les ampolles de plàstic, 500; 
i els coberts de plàstic, 400, per po-
sar només tres exemples. D’aquí la 
importància de minimitzar la utilit-
zació i l’impacte d’aquest material, 
del total produït del qual només se 
n’ha reciclat un 9% i se n’ha incine-
rat un 12%, segons xifres de Green-
peace. La resta (un 79%) ha acabat 
en abocadors o, directament, aban-
donat al medi ambient. 

El viatge

¿Però com arriben al mar tots 
aquests plàstics? A vegades és fruit 
de l’acció de les tempestes, el vent o 
la pluja, que els condueixen fins als 
rius, altres vies fluvials o fins i tot el 
clavegueram, i a través d’aquestes 
vies arriben a la costa.

Els objectes de plàstic també po-
den arribar al mar des d’abocadors, 
per l’aigua que hi flueix. A més a 
més, també trobem  plàstics al 
mar que procedeixen d’abocaments 
d’escombraries deliberats, de ves-
saments accidentals des de vaixells, 

Unes 700 
espècies 
d’organismes 
marins estan 
afectades  per 
aquest tipus de 
contaminació

o dels efluents de les 
estacions depura-
dores i plantes de 
t r a c t a m e n t 
d’aigües residuals. 
El  80% dels residus 
que trobem al mar 
provenen de terra, 
mentre que el 20% 
restant procedeix de 
l’activitat marítima.

La magnitud 

de la tragèdia

Perdent la nostra mi-
rada sobre la im-
mensitat del mar, a 
simple vista, potser 
no ens sembli que la 
situació sigui tan ca-
tastròfica. Però real-
ment, els plàstics 
que es troben en 
superfície són no-
més la punta de 
l’iceberg del pro-
blema, ja que 
“representen 
menys del 
15% del to-
tal”, segons 
xifren des de 
l’oenagé ecolo-
gista. La resta 
s’enfonsen i poden quedar-se al fons 
marí dècades o segles (en funció de 
la qualitat del plàstic i de condicions 
ambientals, però sempre més temps 
que a terra, a causa de la menor ex-
posició a la llum solar i la disminució 
de les temperatures i l’oxigen). De fet, 
s’han trobat plàstics en zones on mai 
s’hauria imaginat que podien arri-
bar, a profunditats de fins a 10.000 
metres, i fins i tot han aparegut en el 
gel de l’Àrtic.

Durant el seu procés de degrada-
ció, els objectes de plàstic poden 
causar greus danys a la fauna mari-
na. “Actualment, unes 700 espècies 
d’organismes marins ja es veuen 
afectats per aquest tipus de conta-
minació. Cada any, més d’un milió 
d’aus i més de 100.000 mamífers 
marins moren com a conseqüència 

de tots els 
plàstics que 

arriben al 
mar”, lamenten 

des de Greenpeace.
Especialment preocupant és la 

presència de microplàstics, que són 
ingerits pels animals i que, per tant, 
passen a la cadena alimentària (in-
vestigadors del CSIC han trobat res-
tes de plàstic als músculs de sardi-
nes, seitons i altres peixos). Una ve-
gada entren al cos humà, “impacten 

i alteren el nostre siste-
ma hormonal. I fins i tot 

poden ser responsables 
de l’augment del càncer, la 

diabetis, l’obesitat, la infertilitat i 
també de la baixada del quocient 
intel·lectual”, assegura el catedràtic 
de Medicina Nicolás Olea.

Illes de plàstic

Una de les imatges que millor resu-
meixen la catàstrofe ambiental que 
el plàstic està provocant en els nos-
tres mars i oceans són les illes de 
plàstic, això és,  acumula-
cions d’escombraries no biodegra-
dables que, per l’efecte dels corrents 
oceànics, s’han anat agrupant en 
certes  zones. 

Actualment existeixen cinc illes 
d’escombraries documentades als 
nostres oceans (una a l’Índic, dues a 
l’Atlàntic i unes altres dues al Pací-
fic). No obstant, n’estan apareixent 
unes altres de més petites, com la 
que s’està formant al Mediterrani. 
Per netejar aquestes taques han sor-
git tot tipus de propostes. Des d’una 
aspiradora gegant fins a 
l’arrossegament per xarxes. Però 
l’impacte de les solucions ha de ser 
ben valorat, perquè podria donar-se 
la situació que el remei fos pitjor 
que la malaltia. Així doncs, no ens 
queda més remei que tallar el pro-
blema des del seu origen.

1
Canviar les bosses de 
plàstic per unes altres 

que siguin reutilitzables, 
carros o cistelles.

2
Comprar a granel 
(en lloc d’adquirir 

menjar envasat) i trac-
tant d’evitar l ’excés 
d’embolcalls.

3
Canviar els tàpers de 
plàstic pels de vidre (o 

fins i tot els d’acer inoxi-
dable).

4
Beure aigua de l’aixe-
ta, no embotellada. 

Existeixen múltiples sis-
temes de filtrat per millo-
rar-ne la qualitat i sabor.

5
Prioritzar les joguines 
de fusta, tela, làtex o 

cautxú natural abans que 
les de plàstic.

6
Evitar l’ús de produc-
tes d’higiene, cos-

mètica i cura personal 
que estiguin envasats en 

plàstic i que continguin 
microplàstics en la seva 
composició.

7
Elegir envasos de be-
gudes retornables (de 

vidre).

8
Demanar als super-
mercats on comprem 

que eliminin els enva-
sos de plàstic en les se-
ves fruites i verdures, 
que proporcionin alter-
natives sostenibles per 
comprar els productes 
d’alimentació i que fo-
mentin la venda a granel. 

9
L’origen d’una tercera 
part de tots els mi-

croplàstics del mar són 
les bugades. Com a solu-

ció, existeixen, per exem-
ple, les bosses de rentat. 
Estan fabricades amb un 
material amb un microfil-
tre que està especialment 
dissenyat per atrapar els 
petits trossos de plàs-
tics despresos durant el 
rentat. Una altra solució 
és Cora Ball, un dispo-
sitiu que té una vida útil 
de cinc anys i que permet 
que els microplàstics s’hi 
acumulin com un borris-
sol visible.

¿Què podem 
fer nosaltres?

Aquestes són només algunes mesures 
senzilles que podem prendre en el nostre 
dia a dia per reduir el consum de plàstic.
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B
anco Santander fa un 

pas més a Espanya en 

la reducció dels seus 

impactes mediam-

bientals i facilitarà als 

seus clients el reciclatge de les tar-

getes de dèbit i crèdit caducades 

en els caixers automàtics de 

l’entitat. Aquestes targetes passa-

ran directament a un procés de re-

ciclat en el qual es reutilitzaran 

per a la fabricació de diferents ele-

ments de mobiliari urbà.

Per realitzar aquest projecte, 

l’entitat ha confiat en G+D, grup de 

tecnologia de seguretat en l’àmbit 

dels mitjans de pagament, amb 

qui comparteix la prioritat de la 

sostenibilitat i respecte pel medi 

ambient.

El procés serà senzill; el client 

dipositarà la targeta caducada al 

caixer automàtic i uns quants 

dies després rebrà un missatge 

que li confirmarà que la targeta 

ha sigut reciclada. G+D es respon-

sabilitzarà del procés complet de 

la gestió de les targetes caduca-

des convertint-les en matèria pri-

mera per fabricar, juntament 

amb xarxes marines recupera-

des del fons del mar, mobiliari ur-

bà com ara bancs o papereres, do-

nant una segona vida a aquestes 

targetes i contribuint així a 

l’economia circular. Una vegada 

finalitzat el procés, Santander do-

narà el mobiliari a diferents ins-

titucions públiques. Aquest pro-

jecte, que l’entitat també desen-

volupa a Portugal des del 2021, 

suposa u n cla r exemple 

d’economia circular i del compro-

mís de l’entitat per ser cada dia 

un banc més responsable, reduir 

el seu impacte en el medi am-

bient i lluitar contra el canvi  

climàtic.  

 

One Europe
El 2021, Santander va anunciar el 

llançament de les noves targetes 

sostenibles One Europe. Només a 

Espanya, ja se n’han emès més de 

2,3 milions i abans que acabi el 

2022 totes les targetes de dèbit i 

crèdit a Espanya, Portugal, Polò-

nia i el Regne Unit s’elaboraran 

amb materials sostenibles. 

D’aquesta manera, Santander Eu-

ropa evitarà l’emissió de més de 

1.000 tones de CO
2  

anuals i es re-

duirà l’ús de plàstic en 60 tones 

cada any. A més, totes les targe-

tes noves inclouen un identifica-

dor especial per facilitar-hi 

l’accessibilitat dels clients amb 

discapacitat visual.

A això s’hi suma la funcionali-

tat recentment estrenada en la 

seva app i web amb la qual els 

clients de l’entitat poden mesu-

rar la seva petjada de carboni a 

partir de les compres realitzades 

amb les targetes i rebuts domici-

liats i, si ho desitgen, compensar-

la recolzant projectes sostenibles 

que tracten d’evitar noves emis-

sions o absorbir les ja emeses, 

com per exemple una iniciativa 

de reforestació a Terol.

Banca sostenible

Banco Santander convertirà les 
seves targetes en mobiliari urbà
a Les targetes passaran per un procés de reciclat en el qual es reutilitzaran per a la fabricació 
de diferents elements mobiliaris per donar prioritat a la sostenibilitat i respecte pel medi ambient

Banco Santander estrena 

una nova funcionalitat en la 

seva app i web que permetrà 

als particulars a Espanya 

mesurar la seva pròpia 

petjada de carboni a partir de 

les compres realitzades amb 

les targetes Santander i 

rebuts domiciliats.

El nou servei és pioner al 

mercat espanyol, gràcies a la 

seva alta funcionalitat. Ja 

està disponible també a Xile i 

ben aviat arribarà a diversos 

països com el Regne Unit, 

Polònia o Portugal.

L’app permet realitzar un 

seguiment de l’activitat 

sostenible i és l’única a 

Espanya que permet 

compensar la pròpia petjada 

a través del servei 

proporcionat per la 

plataforma ClimateTrade i la 

plataforma de donacions 

Mastercard. Els clients 

poden comprovar la seva 

petjada de carboni de forma 

mensual, que apareix 

descrita en quilos de CO
2
 

equivalent emesos a 

l’atmosfera i agrupats per 

categories: alimentació, 

supermercats i compres, 

casa i llar, transport i 

automoció, oci, educació i 

salut, serveis i altres.

Per reduir la seva petjada 

podran accedir a una sèrie de 

consells ecològics per cada 

categoria, informació 

rellevant i preguntes 

freqüents que els ajudaran a 

ser part activa cap a una 

economia més sostenible. A 

més d’aquesta possibilitat, 

els clients podran 

compensar les seves 

emissions de carboni 

col·laborant de forma 

voluntària en diferents 

projectes que tracten d’evitar 

noves emissions o absorbir 

les ja emeses.

Mesurar la 
petjada de carboni

El projecte
És un exemple 
d’economia circular 
i del compromís de 
l’entitat com a banc 
responsable
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L
a cigonya negra, el linx 

ibèric, el trencalòs, l’os 

bru, l’àguila imperial blan-

ca, el gall fer cantàbric, la 

foca mediterrània, el visó 

europeu, la granota pirinenca, la sar-

gantana mitjana i la de Valverde... 

Així comença la llista d’espècies ani-

mals en perill d’extinció a Espanya. 

Són moltes, cada vegada més, i la se-

va progressiva desaparició es deu a 

l’erosió i pèrdua d’ecosistemes i bio-

diversitat. 

La industrialització, la degrada-

ció dels seus hàbitats i la seva frag-

mentació, la contaminació, la caça 

furtiva, la sobrepesca i les espècies 

invasores són els principals motius 

que hi ha al darrere del perill que 

corren aquestes espècies. 

De fet, a tot el món es calcula que 

hi ha 8.300 races d’animals. De totes 

elles, el 8% ja s’ha extingit i un 22% 

està en perill en l’actualitat. 

Els protagonistes 
Amb pinta de gat salvatge, el linx 

ibèric és tot un símbol de resistèn-

cia. Amb les seves característiques 

orelles en punta i les seves patilles, 

es calculava que només en queda-

ven 404 exemplars a la Península, 

una població molt difícil de recupe-

rar a causa del deteriorament del 

seu hàbitat i la seva principal base 

alimentària: els conills. Però recent-

ment es van comptabilitzar 600 

exemplars en llibertat, distribuïts 

per Andalusia i Toledo .

El cas del trencalòs permet com-

prendre per què les espècies estan 

amenaçades. Al ser aus monitoritza-

des s’ha pogut aclarir el motiu de la 

seva mort: ingesta de tòxics, abatuts 

per trets, electrocució per recolzar-

se en fils elèctrics o al col·lisionar 

amb línies elèctriques.

Plantes i fongs 
I la flora també surt perjudicada per 

l’acció intensiva de l’home i el seu 

efecte en els ecosistemes. Alteració 

d’hàbitats, el tràfic il·legal d’espècies, 

la sobrepesca, les espècies exòti-

q u e s  i nv a s o r e s ,  c a s o s 

d’enverinament i electrocució, la 

contaminació i el canvi climàtic, són 

les causes d’una llarga llista 

d’espècies amenaçades. 

“Estem davant del que ja es coneix 

com la sisena gran extinció, raó per 

la qual és urgent aturar i invertir la 

pèrdua de biodiversitat, actuant 

també sobre les seves pressions i 

amenaces i integrant de forma efec-

tiva la seva protecció en les políti-

ques sectorials”. Aquesta és una de 

les conclusions a les quals arriba 

l’Informe sexenal sobre l’estat del Pa-

trimoni Natural i de la Biodiversitat 

a Espanya, aprovat l’any passat en 

Consell de Ministres. 

Puntualitza que aquestes actua-

cions es fan fins i tot més urgents te-

nint en compte la relació de la pèr-

dua de biodiversitat amb l’expansió 

de pandèmies com la Covid-19. A 

això s’hi sumen els efectes del canvi 

climàtic, als quals, segons es detalla, 

“Espanya és especialment vulnera-

ble”. Es dona la circumstància que 

els reptes associats a la lluita contra 

la pèrdua de biodiversitat i el canvi 

climàtic estan fortament interrela-

cionats entre si raó per la qual es re-

quereix una coordinació d’esforços 

en tots dos sentits. 

Un país amb biodiversitat 
Espanya és el país amb més biodi-

versitat d’Europa. S’estima que al-

berga més de 85.000 espècies 

d’animals, fongs i plantes. Aquesta 

xifra representa el 54% de les espè-

cies que habiten a Europa i prop del 

5% de les espècies conegudes.

Segons les últimes dades oficials, 

a Espanya existeixen 708 espècies 

en règim de protecció especial, 142 

més considerades en situació vul-

nerable i 203 de catalogades com 

en perill d’extinció. Entre aquestes 

últimes, hi ha tant mamífers marins 

com terrestres, aus, amfibis, peixos 

marins i d’aigua dolça, invertebrats, 

plantes vasculars, rèptils terrestres 

i algues.

Conseqüències per a tots 
La pèrdua d’espècies afecta directa-

ment la resta del planeta i, per tant, 

l’ésser humà. Entre les conseqüèn-

cies del fet que s’extingeixin espè-

cies, hi trobem un canvi en els eco-

sistemes en la seva totalitat. Això 

vol dir que hi haurà desequilibris 

entre les espècies i disminuirà la 

qualitat de la cadena tròfica. Així, 

l’ecosistema patirà una pèrdua de 

diversitat genètica. Amb el temps, 

la desaparició d’espècies ocasiona 

greus danys en el medi ambient i al-

tres espècies s’apoderen d’aquest 

entorn. Entre els impactes que pro-

voca l’extinció completa d’espècies 

trobem la caça, la tala d’arbres i els 

incendis forestals. 

La principal conseqüència és la 

destrucció d’ecosistemes i recursos 

naturals. Amb la destrucció d’una 

espècie, es trenca l’equilibri i, en con-

seqüència, estarem condemnant a 

desaparèixer la resta d’espècies 

que se n’alimentaven. 

Espècies en perill d’extinció 
per l’acció de l’home

Animals, fongs i plantes veuen com els seus hàbitats són destruïts, alterats o fragmentats, 
cosa que acaba amb la seva manera de viure i el seu aliment. La seva preservació és urgent

TEXT N. Bonet

UN FUTUR INCERT

Malgrat tot, encara hi ha 
esperança. Segons les 
últimes dades oficials, 
s’han aconseguit èxits en 
la conservació de moltes 
espècies emblemàtiques. 
És el cas de l’àguila 
imperial ibèrica, amb tot 
just unes quantes desenes 
de parelles 
comptabilitzades als anys 
70, va arribar a les 520 
parelles censades el 2017. 
El trencalòs ha passat de 
22 parelles el 1982, a 133 
censades el 2018, amb la 
seva reintroducció amb 
èxit als Picos de Europa i a 
la Sierra de Cazorla. L’os 
bru, tot un clàssic dels 
boscos, ha passat d’un 
centenar d’exemplars el 
1989 a superar els 300 el 
2018. 

Alguns 
brots verds
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E
l planeta Terra és la nos-
tra única llar. No hi ha un 
pla B. La humanitat té
l’obligació de cuidar-lo i
salvaguardar-ne els re-

cursos finits. Per això, cal adoptar 
canvis transformadors que ens per-
metin entreveure un futur més sos-
tenible.

El Dia Mundial del Medi Ambient, 
que se celebra el 5 de juny, porta 
aquest any per lema “Una sola Te-
rra” i reclama actuar per preservar 
els recursos naturals i impulsar un 
estil de vida més ecològic i sosteni-
ble davant l’emergència climàtica.

L’aigua, un recurs bàsic per a la 
vida, pateix les conseqüències 
d’aquest canvi climàtic. Sequeres i 
inundacions se succeeixen. Dismi-
nueix la qualitat de l’aigua i, sobre-
tot, encara s’agreuja més la seva 
escassetat. El 2030, s’estima que el 
47% de la població viurà en àrees 
amb estrès hídric. El creixement 
de la població mundial requereix 
més recursos i aliments, per la 
qual cosa cada vegada caldrà més 
aigua per a l’agricultura, la indús-
tria i les ciutats. En concret, es cal-
cula que la demanda d’aigua aug-

mentarà entre un 20 % i un 30 % 
d’aquí al 2050.

Agbar, líder en la preserva-
ció del medi ambient
Agbar, companyia amb una trajec-
tòria de més de 150 anys, ofereix so-
lucions innovadores per a la gestió 
sostenible dels recursos naturals i 
contribueix a protegir la salut am-
biental de les persones, en línia 
amb el full de ruta de l’Agenda 2030 
i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides. Agbar té cura de l’aigua i 
presta serveis ambientals a 1,37 mi-
lions de llars, empreses i adminis-
tracions de més de 300 municipis 
de Catalunya i les Balears.

La companyia aposta per la miti-
gació del canvi climàtic mitjançant 
la gestió responsable de l’aigua i la 
seva regeneració, la generació i la 
compra d’energia verda, la valorit-
zació dels residus i la millora de la 
qualitat de l’aire. Aquestes són al-
gunes de les línies d’actuació, que 
es recolzen en la innovació i la digi-
talització per accelerar la transfor-
mació ecològica i contribuir així a 
protegir millor el planeta i millorar 

la qualitat de vida de les persones.
El 2021, Agbar va generar 10,5 mi-

lions de kWh d’energia elèctrica 
produïda amb fonts renovables, 
principalment, de la cogeneració 
mitjançant biogàs (90 %) i la fotovol-
taica (10 %). Durant aquest any, la 
companyia té previst posar en mar-
xa 22 noves instal·lacions fotovol-
taiques a Catalunya, que generaran 
1,3 milions de kWh/any. La seva es-
tratègia de reducció de la petjada 
de carboni implica també la pro-
gressiva implantació del vehicle 
elèctric a la flota, que el 2021 ha as-
solit la xifra de 168 vehicles elèc-
trics.

Agbar calcula la seva petjada de 
carboni i està adherida al Progra-

ma per a la reducció de les emis-
sions de gasos amb efecte 
d’hivernacle de l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic.

Així mateix, la companyia apos-
ta per la preservació de la biodiver-
sitat a través de la naturalització de 
les instal·lacions en espais prote-
gits, com a la Garrotxa, i la gestió 
dels aiguamolls de depuració al 
Delta de l’Ebre.

Resiliència i economia circular
Agbar impulsa plans de resiliència 
per fer front als efectes del canvi cli-
màtic sobre els recursos hídrics. 
Per això, ha desenvolupat una pla-
taforma digital que permet analit-
zar, mitjançant simulacions, la ca-
pacitat de les principals infraes-
tructures existents d’una ciutat per 
mitigar els efectes de les inunda-
cions i avaluar mesures alternati-
ves per millorar la resiliència de la 
zona. És especialment útil a les zo-
nes de clima mediterrani exposa-
des a episodis de pluges torrencials 
que seran cada cop més freqüents.

Tenir cura del planeta suposa re-
duir el volum de residus, reutilitzar 
i reciclar. El 2021, Agbar ha regene-

Agbar

Transformar-nos per salvar el planeta
a Agbar ofereix solucions innovadores per a la gestió sostenible dels recursos i per protegir la salut
ambiental de les persones, en línia amb el full de ruta de l’Agenda 2030 i els ODS

Instal·lació fotovoltaica a la 
depuradora de Castell-Platja d’Aro.

rat 4 hectòmetres cúbics d’aigua i 
ha valoritzat el 87,7 % dels residus 
gestionats a les depuradores. Així 
mateix, està instal·lant columnes 
de càrrega d’aigua regenerada per 
destinar-la a serveis de neteja i reg, 
amb l’objectiu de reduir la pressió 
sobre les fonts d’aigua potable.

L’aposta de la companyia va més 
enllà i impulsa l’economia circular 
per encaminar-se cap al ‘residu ze-
ro’. Agbar ha posat en marxa un mo-
del de transformació de les depura-
dores tradicionals en ecofactories, 
un model premiat per les Nacions 
Unides i que s’està aplicant al sane-
jament en alta de municipis de la 
Costa Brava. Es tracten de verita-
bles ‘fàbriques’ de recursos que re-
generen l’aigua per a nous usos (reg 
agrícola, ambiental com la recàrre-
ga d’aqüífers i industrial), valorit-
zen els residus i els utilitzen, per 
exemple, per produir energies re-
novables com el biogàs, i generar 
així un impacte positiu al seu en-
torn.

Només hi ha un planeta Terra. Te-
nir cura de la seva riquesa ambien-
tal és una missió col·lectiva. Cada 
gest hi compta.

Agbar aposta per la 
mitigació del canvi 
climàtic mitjançant 
la gestió sostenible 
de l’aigua i la 
generació d’energia 
renovable.
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CREIXEMENT INSOSTENIBLE

Sobreexplotació 
dels recursos: 

el planeta, al límit
El creixement exponencial de la Humanitat i l’augment del consum 

aboquen a un col·lapse futur. Més contaminació, canvi climàtic, 
encariment dels productes... Això tot just acaba de començar

A
liments, teixits, ma-

terials per a la cons-

trucció, generació 

d’energia... Els recur-

sos naturals són la 

nostra font per a tot... 

o gairebé tot. L’explotació dels recur-

sos naturals en si, juntament amb el 

fet que cada vegada som més i ja fa 

una gran quantitat d’anys que ex-

traiem el necessari del planeta per 

al nostre benefici, ha fet que arribem 

a una situació que molts ja conside-

ren insostenible: la sobreexplotació 

de la naturalesa. 

La població mundial ha augmen-

tat a un ritme exponencial, triplicant-

se els últims 60 anys, i continua amb 

la tendència a l’alça. Si a aquest feno-

men hi sumem l’increment del con-

sum, el resultat de l’equació és clar: a 

aquest ritme no hi haurà suficients 

recursos naturals per garantir la su-

pervivència dels éssers humans. 

L’explotació de recursos naturals 

és una cosa tan antiga com la Huma-

nitat: extraiem els recursos necessa-

ris i desequilibrem els ecosistemes. 

Però ¿què provoca l’esgotament 

dels recursos naturals? La resposta 

és que les activitats humanes des-

controlades han provocat una ex-

plotació dels recursos naturals ex-

cessiva, que no en permet la regene-

ració a temps fent que alguns es 

perdin i altres estiguin en risc greu.

Alguns exemples
La tala d’arbres indiscriminada, 

l’explotació minera a gran escala, la 

pesca excessiva i poc curosa amb el 

fons marí, el consum d’aigua que no 

és possible reemplaçar com abans, 

fins i tot els animals i plantes estan 

sobreexplotats actualment. A tot 

això ens referim quan parlem de re-

cursos naturals que estan explotats 

per sobre del que seria convenient.

Entre les causes d’aquesta sobre-

explotació de recursos naturals, ja 

hem incidit en l’increment de la po-

blació mundial, raó per la qual cada 

vegada hi ha més necessitats bàsi-

ques per cobrir. Vinculat a això però 

també a una tendència consumista 

global, ha augmentat també la de-

manda, obligant a talar més arbres, 

a pescar més, a extreure més petro-

li... Per una altra part, es constata un 

ús inadequat dels recursos naturals: 

antigament es reutilitzaven la majo-

ria dels materials, fins i tot es cuida-

ven més els aliments i no es rebutja-

ven a tones com passa actualment, 

almenys, en l’anomenat primer món.

Les dures conseqüències 
I, és clar, les conseqüències de la so-

breexplotació ja les estem veient. 

Algunes d’elles són la destrucció 

d’hàbitats naturals, tant terrestres 

com marins i fluvials, cosa que va 

vinculat a l’extinció d’espècies ani-

mals i vegetals. S’estan interrom-

pent les xarxes i relacions tròfiques 

i patim una progressiva desertifica-

ció de sòls, mentre que les ter-

res perden nutrients i, per tant, no 

són aptes ni per a l’agricultura ni 

tampoc hi poden créixer boscos o 

selves.

L’increment de la contaminació 

ambiental també és un fet, sobre 

el qual la comunitat científica ha 

alertat any rere any. L’escalfament 

global i el canvi climàtic del qual es 

parlava tant ja fa dècades ja és aquí 

i es manifesta cada vegada de for-

ma més evident i inequívoca, amb 

un canvi de patrons climàtics.

L’efecte en les persones és evi-

dent: augmenta la pobresa a tot 

el món, per tant també la fam, les 

morts per malalties tractables... En 

definitiva, es redueix dràsticament 

la qualitat de vida.

Entrant en un terreny més pràc-

tic, els productes que adquirim 

El nostre gra de sorra 

TEXT Núria Bonet Icart

La desertització, 

l’escalfament global, 

l’extinció d’espècies, la falta 

de recursos hídrics... Tot 

comença i acaba en la 

sobreexplotació que estem 

infligint al planeta i als seus 

recursos. No només es perd 

la biodiversitat, sinó que 

s’estima que ja han 

desaparegut el 68% de 

mamífers, aus, amfibis, 

rèptils i peixos. Una altra 

dada esgarrifosa: gairebé el 

90% dels aiguamolls del 

planeta ja no existeixen. Al 

darrere, hi ha l’home.

Aigua i éssers 
vius que no 
són eterns

El desastre ambiental ocasionat per la 
progressiva desaparició de la massa 
forestal provoca pèrdues ambientals 
incalculables i de difícil recuperació. La 
tala indiscriminada afecta el tot el 
planeta.

Tala d arbres

Efecte dòmino i 
pèrdues globals

La mineria a gran escala és font de 
pol·lució de l’entorn i de mort de la 
biota circumdant. El mètode de 
mineria a cel obert genera enormes 
impactes ambientals en el territori 
sobre el qual es desenvolupa.

Mineria

Impacte en l’entorn 
i la biota

Els éssers vius pateixen també la 
sobreexplotació per fabricar  
medicaments, roba, accessoris o 
aliments. Moltes espècies i els seus 
hàbitats estan, a més, al límit de 
l’extinció.

Ani als i plantes

Explotació i un 
futur incert

L’addició d’agroquímics, vessaments, 
purins de ramaderia industrial que 
contenen medicaments i hormones, 
entre altres factors, acaben per 
degradar els sòls de forma creixent i 
definitiva.

Sòls

Agroquímics, 
vessaments i purins

La sobrepesca ha devastat els fons 
marins destruint hàbitats i 
ecosistemes sencers. Prop del 80% de 
les poblacions de peixos estan 
sobreexplotades. Els depredadors 
marins en pateixen també l’efecte. 

Sobrepesca

El fons marí 
devastat

El recurs de l’aigua cada vegada està 
més sobreexplotat i això suposa un 
gran risc perquè, tot i ser un recurs 
renovable, actualment a causa de l’alta 
contaminació ja no es regenera de la 
mateixa manera.

Aigua

Un recurs cada 
vegada més escàs
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Alguns exemples

Les dures conseqüències 

i que necesitem per viure puja-

ran de preu al mercat. I en un pla 

més macro, directament s’esgoten 

els recursos naturals, és a dir que 

s’extingeixen i ja no es poden re-

cuperar. Això suposa que haurem 

de deixar de comptar-hi o canviar 

d’hàbits o suplir-los amb nous ma-

terials.

El nostre gra de sorra 
I davant d’aquest panorama deso-

lador, ¿què podem fer? Els experts 

recomanen reduir o eliminar el 

consum de productes que real-

ment no siguin necessaris per viu-

re, adquirir productes locals i de 

temporada per evitar l’explotació 

e x c e s s i v a  d e l s  t e r -

renys en altres països i la contami-

nació que suposa el seu transport. 

Aprendre a usar les anomenades 

3R de l’ecologia: reduïm el nostre 

consum, reutilitzem tot el que po-

dem i reciclem, perquè no s’hagin 

d’extreure més materials de la na-

turalesa.

Una altra opció és implicar-se 

activament en voluntariats o aju-

dar econòmicament associacions i 

ONG que lluiten per cuidar el pla-

neta. I, per descomptat, exigir als 

governs que compleixin amb 

l’agenda internacional en matèria 

ecològica.

TEXT Núria Bonet Icart

La desertització, 

l’escalfament global, 

l’extinció d’espècies, la falta 

de recursos hídrics... Tot 

comença i acaba en la 

sobreexplotació que estem 

infligint al planeta i als seus 

recursos. No només es perd 

la biodiversitat, sinó que 

s’estima que ja han 

desaparegut el 68% de 

mamífers, aus, amfibis, 

rèptils i peixos. Una altra 

dada esgarrifosa: gairebé el 

90% dels aiguamolls del 

planeta ja no existeixen. Al 

darrere, hi ha l’home.

Aigua i éssers 
vius que no 
són eterns

El desastre ambiental ocasionat per la 
progressiva desaparició de la massa 
forestal provoca pèrdues ambientals 
incalculables i de difícil recuperació. La 
tala indiscriminada afecta el tot el 
planeta.

Tala d’arbres

Efecte dòmino i 
pèrdues globals

La mineria a gran escala és font de 
pol·lució de l’entorn i de mort de la 
biota circumdant. El mètode de 
mineria a cel obert genera enormes 
impactes ambientals en el territori 
sobre el qual es desenvolupa.

Mineria

Impacte en l’entorn 
i la biota

Els éssers vius pateixen també la 
sobreexplotació per fabricar  
medicaments, roba, accessoris o 
aliments. Moltes espècies i els seus 
hàbitats estan, a més, al límit de 
l’extinció.

Animals i plantes

Explotació i un 
futur incert

L’addició d’agroquímics, vessaments, 
purins de ramaderia industrial que 
contenen medicaments i hormones, 
entre altres factors, acaben per 
degradar els sòls de forma creixent i 
definitiva.

Sòls

Agroquímics, 
vessaments i purins

La sobrepesca ha devastat els fons 
marins destruint hàbitats i 
ecosistemes sencers. Prop del 80% de 
les poblacions de peixos estan 
sobreexplotades. Els depredadors 
marins en pateixen també l’efecte. 

Sobrepesca

El fons marí 
devastat

El recurs de l’aigua cada vegada està 
més sobreexplotat i això suposa un 
gran risc perquè, tot i ser un recurs 
renovable, actualment a causa de l’alta 
contaminació ja no es regenera de la 
mateixa manera.

Aigua

Un recurs cada 
vegada més escàs
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E
l Fons Mundial per al Me-
di ambient destinarà 43 
milions de dòlars, 40,72 
milions d’euros, a revertir 
la pèrdua d’espècies en 

139 països en desenvolupament. 
Aquests països obtindran fons per 
adoptar mesures ràpides sobre la 
naturalesa, ja que el Marc Global de 
Biodiversitat 2020 que s’adoptarà al 
llarg d’aquest any pretén aturar i re-
vertir la pèrdua de biodiversitat fins 
al final d’aquesta dècada.

Els països rebran el suport i 
l’experiència tècnica del Programa 
de les Nacions Unides per al Desen-
volupament (PNUD) i el Programa 
de les Nacions Unides per al Medi 
Ambient (PNUMA), que podran op-
tar a noves subvencions de 300.000 
dòlars (uns 284.000 euros) per ana-
litzar i alinear les seves polítiques 
nacionals, objectius, finances i siste-
mes de monitorització per prendre 
mesures efectives contra les ame-
naces globals a la biodiversitat. La 
secretària executiva de la Conven-
ció sobre la Biodiversitat Biològica, 
Elizabeth Mrema, ha destacat que 
aquest compromís mostra que el 
món està unit per reconèixer la ur-
gent necessitat de posar fi a la des-
trucció de la naturalesa i la pèrdua 
dels serveis que brinda. A més, ha 
afegit que “aquesta acció primeren-
ca prepararà les parts per mobilit-
zar-se en accions que tots els sec-
tors de la societat portaran a terme  
per fer realitat aquestes aspiracions 
en els pròxims 10 anys”. Es preveu 

que les 196 parts de la Convenció so-
bre la Diversitat Biològica es re-
uneixin a Kunming (Xina) a finals 
d’any amb l’objectiu d’arribar a un 
Marc Global de Biodiversitat 
Post-2020, que busca aturar 
l’augment de la taxa d’extincions i 
protegir el 30 per cent de les àrees 
terrestres i marines.

Actuar amb rapidesa

El president del Fons Global per al Me-
di Ambient, Carlos Manuel Rodríguez, 
considera de “vital importància” que 
tots els països estiguin preparats per 
actuar amb rapidesa una vegada que 
s’aprovi el nou marc global. “Establir 
les nostres aspiracions és només un 
primer pas, i aquesta pròxima dècada 

requereix que accelerem”, afirma Ro-
dríguez, que reconeix les intenses 
pressions, així com un compromís 
sense precedents per canviar la trajec-
tòria de la pèrdua de biodiversitat. Ha 
destacat que l’organisme posa a dispo-
sició aquestes subvencions per a ac-
cions primerenques fins i tot abans 
que es realitzi el nou acord global. Els 

països poden utilitzar aquest enfoca-
ment financer de “via ràpida” per ac-
tualitzar les seves estratègies de biodi-
versitat i desenvolupar capacitats. “Es-
tem preparats per continuar ajudant 
els administradors de la biodiversitat 
d’importància mundial a elevar la na-
turalesa en la seva planificació i aug-
mentar ràpidament els esforços que 
junts poden convertir els objectius in-
ternacionals en realitat”, ha apuntat.

La directora Executiva del PNUMA, 
Inger Andersen, ha afirmat que el 
Marc Global de Biodiversitat represen-
ta una “oportunitat crítica” per posar el 
planeta en un nou rumb. En aquest 
sentit, adverteix que amb la pandèmia 
mundial no hi ha temps per perdre. 
“Aquesta iniciativa conjunta per acce-
lerar la preparació dels actors nacio-
nals mostra que junts estem llestos per 
posar la naturalesa al centre de la pre-
sa de decisions sobre el nostre futur 
compartit”, ha manifestat.

L’administrador del PNUD, Achim 
Steiner, ha reclamat la creació d’una 
xarxa planetària que posi la naturale-
sa al centre de l’economia i marcs de 
desenvolupament globals, nacionals 
i locals. Així mateix, ha recordat que 
el medi ambient sustenta la meitat 
dels llocs de treball i mitjans de vida 
del món i és la base de la seguretat ali-
mentària i de l’aigua disponible. 

“És essencial per abordar la profun-
da crisi climàtica invertir en accions 
primerenques sobre la naturalesa co-
sa que serà una triple victòria per a 
les persones i el planeta”, ha afirmat 
Steiner.

Evitar la pèrdua d’espècies en països 
en desenvolupament

TEXT Redacción

EXTINCIÓ ANIMAL

a El Fons Mundial per al Medi ambient destinarà tots aquests diners 
a revertir la pèrdua d’espècies en 139 països

Exposició de les obres premiades  
i seleccionades
Del 27 de maig a l’11 de setembre de 2022 

Sala d’exposicions de la Demarcació de Girona  

del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Plaça de la Catedral, 8. Girona 

Horari: feiners, de 9 a 16.30 h 

PatrocinadorsPatrocinadors principals

Mitjans de comunicació oficials

Producte oficial

Organitza Amb el suport de

Col·laboradors

ARQUITECTURA  

INTERIORS  EFÍMERS  PAISATGES  
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L’
Informe de Gestió 

Consolidat 2021 de 

Telefónica demos-

tra que la compa-

nyia ha reduït en 

un 70% les seves 

emissions de carboni (Abast 1 i 2) res-

pecte al 2015 gràcies a l’ús d’energies 

renovables i a la integració de tecno-

logies més eficients. Amb la consecu-

ció d’aquest objectiu, el Grup com-

pleix les seves metes el 2021, consoli-

da el seu avenç en polítiques ESG 

(Environment, Social, Governance) i 

aconsegueix el seu propòsit 

d’integrar la sostenibilitat i els Objec-

tius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) com a elements holístics de la 

seva estratègia i de la seva activitat 

diària per construir un futur més 

verd, ajudar la societat a prosperar i 

ser una empresa exemplar.

En el seu Informe, Telefónica ha in-

corporat per primera vegada la doble 

materialitat a l’identificar els as-

sumptes que tenen impacte en el va-

lor de la companyia, la societat i el 

medi ambient; i la posada en pràctica 

de la primera fase de la taxonomia de 

la UE –sistema de classificació 

d’activitats econòmiques– per a acti-

vitats sostenibles.

Construir un futur més verd

L’economia circular neix com a part 

de la solució a aquest problema i es 

planteja com una forma diferent 

d’entendre l’economia, que permet 

un creixement econòmic respectant 

els límits del planeta. Lògicament 

aquesta realitat s’aplica a tots els sec-

tors i, per això, també al sector de les 

telecomunicacions i els seus equips 

de xarxa, a causa dels ràpids canvis 

tecnològics i del comportament dels 

clients, donant lloc a períodes d’ús 

més curts dels dispositius, cosa que 

genera un augment de residus. A Te-

lefónica s’aborda el compromís amb 

el planeta incidint principalment en 

els ODS ambientals (7, 11 i 13), desvin-

culant el seu creixement de la petja-

da ambiental i ajudant a descarbonit-

zar l’economia. De fet, ha reduït en un 

70% les seves emissions de carboni 

per l’ús d’energies renovables i la in-

tegració de tecnologies més eficients. 

Per això, s’ha proposat com a objec-

tiu emissions netes zero el 2025, per 

anar més enllà de l’Acord de París, en 

els seus mercats principals i el 2040 

a escala mundial i en la seva cadena 

de valor.

Amb el fi d’assolir aquest objectiu, 

en els últims sis anys el consum 

d’energia de Telefónica s’ha reduït en 

un 7,2%, mentre que el trànsit s’ha 

multiplicat per 6,7. Avui, el 100% del 

consum elèctric de Telefónica ja pro-

cedeix de fonts renovables a Europa, 

el Brasil i el Perú, proporció que se si-

tua en el 79,4% a escala global. Per tot 

això, el 2021 l’operadora va aconse-

guir un estalvi de 1.274ktCO
2
 emeses 

a l’atmosfera.

Per contribuir a la digitalització 

dels seus clients, Telefónica, en 

qualitat de soci integral de nombro-

ses empreses, ofereix solucions di-

gitals que també persegueixen 

contribuir a descarbonitzar 

l’economia. Amb les seves solu-

cions Eco Smart, les emissions evi-

tades el 2021 van superar els 8,7 mi-

lions de tones de CO
2
. Això equival 

a plantar un bosc de 143 milions 

d’arbres i demostra la capacitat de 

les noves tecnologies per accelerar 

la transformació de l’economia cap 

a un model més sostenible.

Destaquen, per primera vegada, 

els objectius d’economia circular de 

Telefónica per arribar a Zero Resi-

dus el 2030 mitjançant l’ecodisseny, 

la reparació, la reutilització i el reci-

Integració de tecnologies més eficients

Telefónica redueix un 70% les seves 
emissions de carboni per l’ús de renovables
a Segons el World Resources Institute, cada any es consumeixen més de 100.000 milions de tones de 
recursos minerals, biològics, metalls o combustibles. Aquest volum supera més del que el planeta pot 
regenerar en un any i només el 8,6% es recicla o torna a tenir una segona vida.

Les emissions 
evitades el 
2021 de la 
companyia 
van superar 
els 8,7 milions 
de tones 
de CO2, 
l’equivalent a 
143 milions 
d’arbres

clatge, garantint que els seus resi-

dus no s’incineren o acaben en un 

abocador, sinó que es transformen 

en matèries primeres que són rein-

troduïdes en la cadena de valor. Grà-

cies a aquestes mesures, ja el 2021 

s’han reutilitzat gairebé 5 milions 

d’equips electrònics (entre ells més 

de 300.000 mòbils) i reciclat el 98% 

dels seus residus.

L’estratègia i accions posades en 

marxa permeten a la telco seguir li-

derant en aquesta matèria i formar 

part de la Llista A de l’índex CDP Cli-

mate Change, en la qual està pre-

sent des de fa vuit anys de forma 

consecutiva.

Avançar cap a una companyia Zero Residus

Equips fixos 
de clients

Nous equips de 
clients amb marca 

Telefónica

Equips clients 
B2B/B2C

Dispositius 
mòbils

Residus a 
abocador

2024
Recondicionats 

i reutilitzats

2025
Ecodissenyats

2025
Comprats amb 

criteris de 
circularitat

2030
Recondicionats 

2030
Prioritzar la reutilització 

i el reciclatge. Equips 
de xarxa el 2025

90% 100%100% 500K 0t
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U
na de les grans modes re-

volucionàries és el Zero 

Waste o, el que és el ma-

teix, Residu Zero.   Es trac-

ta de viure sense generar cap tipus 

de residu. Sembla una utopia però 

el cert és que amb consciència i se-

guint alguns trucs, és possible. De 

fet, ja existeix tot un moviment glo-

bal que utilitza materials biodegra-

dables, reaprofita materials i opti-

mitza els recursos. 

I és que el ritme de consum ac-

tual, amb plàstics i brossa no bio-

degradable acumulant-se a cada 

cantonada, convida a repensar 

el nostre comportament diari. De 

fet, evitant els anomenats quatre 

monstres del plàstic la nostra pet-

jada ecològica ja seria molt menor. 

Ens referim a la compra d’ampolles 

d’aigua, palletes, gots i bosses de 

plàstic. 

El moviment Zero Waste anima 

a comprar a granel, amb bosses de 

tela o recipients de silicona o vidre. 

De fet, cada vegada són més els es-

tabliments comercials que faciliten 

aquest tipus de pràctica més res-

pectuosa amb el medi ambient.

Entre els consells per complir 

els preceptes d’un món amb Resi-

du Zero, se’ns convida a rentar els 

plats amb sabó natural de pastilla 

i un raspall fet amb material reci-

clat, a netejar el microones al vapor 

i amb rodanxes de llimona, i a fer 

servir el bicarbonat i el vinagre per 

a la neteja a fons i per desembussar 

les canonades.

Una vida sense generar residus

TEXT N. Bonet

Mitjançant cursos i tallers, Upcy-

cling Barcelona (www.upcycling-

barcelona.es) impulsa la reutilitza-

ció de teixits i roba en desús. Es 

tracta d’una associació nascuda el 

2015 que aposta per ensenyar a les 

noves generacions una moda alter-

nativa amb valors ètics.

El seu nom ja fa referència a 

aquest moviment basat en la reuti-

lització de residus, transformant-

los en objectes nous usant la crea-

tivitat.

Productes Zero Waste funcionals però, sobretot, d’alta qualitat. Aquest és el punt de 

partida d’El Cambio Biológico (www.elcambiobiologico.com) que va néixer com la pri-

mera botiga a Barcelona residu zero i plàstic zero i que serveix també en línia. Altaveus 

de bambú tallat, cola natural sense plàstic, bosses per congelar reutilitzables, biberons 

de vidre i silicona... La demostració que existeixen les alternatives. 

Parteixen de la idea concreta d’“aca-

bar amb el plàstic al teu bany”. Pa-

lombella crea productes d’higiene i 

bellesa a mà i amb residu zero. Comp-

ten amb laboratori certificat i treba-

llen defensant “no fer mal” al Planeta.

Sabons elaborats en fred amb una 

base d’oli d’oliva verge extra, oli de 

karité i civada, és una de les delika-

tessen que comercialitzen, junta-

ment amb altres productes vegans 

i lliures de crueltat animal (www.

palombella.es).

La compra de productes a granel s’ha 

convertit en una tendència. Resca-

tem aquella imatge d’abans tan habi-

tual d’olorar un grapat d’espècies o 

de deixar-se seduir per desenes de 

sacs oberts amb les seves textures i 

colors. Un referent és Un Món a Gra-

nel, a Terrassa (www.unmonagranel.

cat), per la seva oferta i cura del pro-

ducte. A Madrid, la Lechería Cántaro 

Blanco s’ha atrevit a rescatar la ven-

da d’aquest producte fresc (www.le-

cheriacantaroblanco.com).

CreacióFuncionals Higiene i bellesa

A grapats

Disseny de moda 
amb residus

L’alternativa  a un sol clic Sense plàstic i 
fets a mà

Si és a granel,  
és Zero Waste

Detergent, netejaterres, neteja-

banys, netejadors per a totes les su-

perfícies... però sostenibles. Això vol 

dir que els productes de neteja de 

Dicha & Hecho (www.dichayhecho.

com) són ecològics i van embolicats 

en cartró reciclat, sense plàstics, 

apostant per l’economia de proximi-

tat i reduint la petjada de carboni. 

De fet, es tracta de la primera mar-

ca a nivell mundial de productes de 

neteja que s’envasa en cartró reci-

clat.

Neteja

Netejaterres en 
envàs de cartró
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E
nergia solar i sector pri-

mari estan demostrant 

que no només conviuen 

en un mateix espai, si-

nó que es complemen-

ten. El doble ús del terreny per a 

agricultura i energia alleuja la pres-

sió sobre els ecosistemes i la biodi-

versitat, que es veuen afectats 

quan s’amplien les zones de cultiu.

Iberdrola treballa en nombroses 

iniciatives que conjuguen la 

instal·lació de projectes renovables 

amb la generació i aprofitament 

dels serveis ecosistèmics generats 

a les plantes com són l’aprofitament 

ramader, l’apicultura i cultiu 

d’aromàtiques. La convivència de 

les plantes de generació renovable 

amb aquestes activitats és, a més, 

una mostra del compromís amb 

l’ocupació rural.

D’aquesta manera, les plantes fo-

tovoltaiques s’estan convertint en 

verdaders refugis per a la biodiver-

sitat, a través de la creació i conser-

vació d’ecosistemes i a l’absència 

d’activitat humana a l’interior dels 

recintes.

El programa PERSEO
A través d’aquest programa inter-

nacional de start-ups d’Iberdrola, la 

companyia recolza solucions que 

combinen les plantes fotovoltai-

ques amb la viticultura, els fruiters, 

el benestar animal i el regadiu. Per 

exemple, la iniciativa de l’empresa 

espanyola Ecoenergías del Guadia-

na ha desenvolupat un projecte pi-

lot per combinar el cultiu de 

tomàquets sota estructures fixes o 

retràctils que suporten plaques so-

lars, permetent mitigar l’estrès de 

les plantes per calor i disminuint 

els danys per calamarsa, a més 

d’estalviar aigua i millorar els re-

sultats de la collita. 

El projecte Winesolar, sorgit de 

la col·laboració entre tres empre-

ses espanyoles –Techedge (solu-

cions tecnològiques avançades), 

PVH (fabricant de seguidors i es-

tructures per a plaques solars) i el 

celler Gonzalez Byass—, pretén 

protegir les vinyes generant om-

bra gràcies a un seguidor 

intel·ligent. Les plaques que s’han 

instal·lat a les vinyes val·lisoletanes 

de Gonzalez Byass, integrades de 

forma cuidada en el paisatge, 

creen un microclima idoni davant 

de l’estrès, tant tèrmic com hídric, 

que poden patir les vinyes, afa-

vorint la seva resiliència al canvi 

climàtic.

Abelles i vaques, a l’ombra 
de plaques fotovoltaiques
Un altre projecte respectuós amb 

el medi ambient i la biodiversitat 

s’ha dut a terme a Puebla de Guz-

mán (Huelva) i a Nuñez de Balboa 

(Badajoz), on Iberdrola, en 

col·laboració amb Tesela Natura ha 

desplegat, a les plantes fotovoltai-

ques, 270 ruscos amb més de 13 mi-

lions d’abelles. El projecte, que con-

tinuarà desenvolupant-se en altres 

plantes fotovoltaiques d’Iberdrola 

a Espanya, persegueix demostrar 

com la ubicació de pol·linitzadors 

en instal·lacions renovables pot mi-

llorar l’estabilitat dels ecosistemes. 

En els parcs fotovoltaics les abelles 

ñuelo III, a la província de Càceres. 

Aquesta planta genera energia ne-

ta per proveir una població equiva-

lent de 65.000 llars a l’any i evitarà 

l’emissió a l’atmosfera de 41.000 t 

CO2/any. A més està situada en ter- 

renys de devesa qualificats com a 

ecològics i on es produeix mel so-

lar ecològica.  Això representa una 

nova fita en el projecte de mel solar 

portat a terme juntament amb 

l’empresa Tesela Natura, identifi-

cant apicultors i validant terrenys 

susceptibles de ser pol·linitzats, 

per generar noves fonts creació de 

valor en els parcs solars fotovol-

taics.

Per una altra part, el parc eòlic de 

Monte Forgoselo a Galícia, compta 

amb més de 500 vaques i més d’un 

centenar de cavalls. Són diversos 

els ramaders que deixen els seus 

Horitzons sostenibles

Instal·lacions renovables:  
nous refugis per a la biodiversitat
a Vaques pasturant entre aerogeneradors o abelles fabricant mel en terrenys lliures d’herbicides: 
Iberdrola impulsa la coexistència de plantes generadores amb l’agricultura i la ramaderia

Biodiversitat

El doble ús del 
terreny per a energia 
i agricultura alleuja 
la pressió sobre els 
ecosistemes

compten amb terrenys lliures 

d’herbicides i químics agraris per-

què el creixement d’herbes es con-

trola mitjançant el pasturatge. Així, 

aquestes iniciatives generen zones 

ecològiques que permeten estu-

diar com el cultiu de plantes 

aromàtiques —milfulles, romaní, 

ginesta i farigola— incrementa la 

qualitat de la mel.

El maig del 2022 es van introduir 

nous ruscos a la fotovoltaica C. Ara-

La transició cap a una 

economia neutra en carboni 

és una realitat d’Iberdrola. La 

companyia assegura que 

d’aquí a uns quants anys es 

podrà aconseguir ja que ho 

veuen tecnològicament 

possible, econòmicament 

viable i socialment 

necessari. Per això, des de fa 

20 anys i amb una inversió 

superior als 120.000 milions 

d’euros, el grup s’ha 

compromès a liderar 

aquesta transició 

energètica.

Aquest model energètic 

sostenible d’Iberdrola, que 

aposta per la 

descarbonització i 

electrificació de l’economia 

a més de la innovació, 

s’alinea directament amb 

l’economia circular a través 

de la reducció d’emissions, 

l’ús de recursos renovables 

per a la producció, la millora 

de l’eficiència, l’optimització 

de recursos i la maximització 

de l’aprofitament dels 

residus.

Un planeta 
més net i 
sostenible

animals pasturar lliurement entre 

els 37 aerogeneradors que pro-

veeixen d’energia més de 7.000 

llars. A més, aquest espai compta 

amb miradors i rutes que poden 

fer-se a peu o en bicicleta. Les vies 

que es mantenen obertes per acce-

dir al parc eòlic també beneficien 

els ramaders que poden pujar fàcil-

ment a la muntanya per atendre els 

animals.

A Extremadura, la planta de 

Núñez de Balboa a Usagre (Bada-

joz) veu pasturar als terrenys de la 

instal·lació més de 1.200 ovelles, 

cosa que de forma rotativa permet 

a les espècies vegetals anar 

creixent. Aquesta planta compta 

amb 500 MW de potència, sent la 

més més gran d’Europa i la més 

gran que té en operació Iberdrola 

al món.  
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Punt final al paradigma  
de l’un sol ús

ECONOMIA CIRCULAR

TEXT Anna Solà

El primer pas per aplicar l’economia circular comença per 
replantejar el disseny dels productes a partir del disseny cir-
cular o ecodisseny. Consisteix a replantejar productes i ser-
veis des del principi, des del seu disseny, perquè la produc-
ció posterior tingui en compte la reducció de materials, la in-
corporació de matèries respectuoses, reciclades i reciclables 
i la generació de la menor quantitat possible de residus. En 
definitiva, que envasos, aparells electrònics o peces de roba, 
per exemple, siguin tan respectuoses com sigui possible 
amb la societat i amb el medi ambient.

Disseny Producció
Un cop introduïda la mentalitat circular en el design thin-

king, és necessari posar en pràctica les diferents mesu-
res preses en la producció. 

També serà necessari optimitzar els processos en la 
producció de béns o serveis, pel que fa a la utilització 
d’aigua o l’emissió de gasos contaminants, per exemple, 
i tenint en compte criteris de proximitat en l’elecció dels 
materials a utilitzar. La innovació i la tecnologia són clau 
en aquest procés, ja que permeten reduir materials i in-
corporar matèries reciclades en els diferents processos. 

Distribució
L’economia circular implica un gran repte per al 
sector de la logística i la distribució. Ha de tenir en 
compte tant el procés d’embalatge –utilitzant 
menys material i més sostenible i fins a envasos 
reutilitzables, en el cas dels productes alimentaris o 
de neteja– com l’entrega dels productes, buscant la 
reducció d’emissions i de la petjada de carboni amb 
vehicles menys contaminants, per exemple. 
L’eficiència també és clau en aquesta part del pro-
cés per optimitzar rutes d’entrega i temps. 

Reparació
La recuperació i posada en valor dels oficis ar-
tesanals, com els sabaters o els esmoladors de 
ganivets, és una mostra de la importància de la 
reparació en el nou paradigma del consum. 
Aquest procés permet aprofitar els materials 
amb una aportació baixa de noves matèries 
primeres, especialment si l’ecodisseny con-
templa la reparabilitat. És, a més, una font im-
portant d’ocupació.

Reciclatge
És necessari reintroduir el rebuig en el cicle de l’economia 
circular en forma de matèria primera mitjançant un procés 
industrial o bé tornar-lo a la biosfera. Reutilitzar recursos és 
més rendible que crear-los de zero i molt més responsable.

Tant empreses com consumidors tenim un paper actiu en 
aquest sentit, aconseguint una correcta separació dels ma-
terials perquè puguin ser reutilitzats posteriorment. Junta-
ment amb el reciclatge, la reutilització també és un valor 
clau en el cicle de l’economia circular. 

Consum
Els consumidors tenen un paper actiu en el foment de 
l’economia circular. El secret està en l’elecció en el moment 
de comprar, en la qual hem d’optar pels productes més res-
ponsables i sostenibles. Això sí, no és només responsabili-
tat dels consumidors: les empreses han de garantir un alt 
grau de transparència sobre el cicle de vida dels produc-
tes i la sostenibilitat dels materials, per prendre decisions 
informades. A més de comprar, existeixen altres formes 
de consum com el lloguer, en funció de l’ús.
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Arriba l’estiu amb més hores de 
sol que ens agrada aprofitar per 
passejar, tenir cura de l’hort o el 
jardí, fer activitats a l’aire lliure... 
en definitiva, ens agrada aprofi-

tar aquesta llum i aquesta ener-
gia, que en aquesta època de 
l’any més que mai, ens dona el 
sol. 

Des d’Agrienergia volem ani-

mar-vos a posar també els teulats i 
terrats de les nostres cases i edificis 
a prendre aquest sol tan ple d’ener-
gia, i que pot aportar-nos electrici-
tat sostenible i barata, estalviant di-

rectament en la factura elèctrica 
des del primer moment. 

 
I volem posar-ho fàcil. 
Primer de tot pots demanar-nos, 

sense compromís, una proposta 
bàsica gratuïta, per a tenir una idea 
de si et surt o no a compte posar-te 
plaques solars, perquè tampoc es 
tracta de gastar diners que no es re-

cuperin en poc temps. I pots plan-
tejar les plaques per a un habitatge 
unifamiliar o per un bloc de pisos, o 
també per a un conjunt de cases o 
empreses que vulguin compartir 

l’energia d’una única instal·lació fo-
tovoltaica. 

Nosaltres analitzem la situació 
del teulat, consums, possibilitats o 
no de compartir, i et fem la propos-

ta més adient des del punt de vista 
d’estalvi energètic i també 

econòmic. 
I després, si vols, dissenyem en 

detall i instal·lem la fotovoltaica de 
qualitat que millor s’adapti a la teva 
situació, la posem en marxa, i ens 

encarreguem de tota la paperassa 
administrativa amb Ajuntament i 
Generalitat, perquè tan aviat com 
sigui possible comencis a gaudir 
d’energia neta, produïda a casa te-

va, i de factures d’electricitat més 
baixes. 

A més, el nostre compromís con-
tinua amb el seguiment del rendi-
ment de la teva instal·lació, 

mitjançant eines digitals de segui-
ment i optimització pròpies d’Agrie-

nergia, innovadores i completes, 
perquè nosaltres, com a la teva em-

presa projectista, instal·ladora i 
també comercialitzadora de l’ener-
gia que no et dona la fotovoltaica, 
tenim totes les dades i el coneixe-
ment per a fer el càlcul real i exacte 

d’estalvis i balanços energètics i 
econòmics, per a donar-te consells 
d’optimització i per a vigilar que el 
rendiment i el funcionament de la 
teva instal·lació sigui correcte. 

Endavant, doncs, amb el màxim 
aprofitament del sol aquest estiu, 
per al nostre lleure, però també 
com a eina d’estalvi energètic i 
econòmic, amb energia pròpia i 

100% renovable.

Aquest estiu  
posa el teu teulat 
a prendre el sol

TEXT DDG

aAgrienergia proposa plaques per obtenir electricitat 
sostenible i barata i estalviar a la factura de la llum
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L’economia 
circular  també 
té en compte 
altres formes de 
consum com el 
lloguer o el 
rènting

Reparació

Reciclatge

Consum

És beneficiós 
per a l’economia 
local i redueix la 
dependència de 
matèries 
primeres de 
l’estranger

972 58 00 58 solar@agrienergia.com www.agrienergiasolar.com

Ara sí, l'autoconsum garantit
  · Compensació d'excedents

  · Seguiment amb eines pròpies

  · Suport integral i personalitzat

AQUEST ESTIU,

POSA EL TEU TEULAT

A PRENDRE EL SOL!
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L
a terra, la mateixa que 
dona nom al nostre 
planeta, està extenua-
da. Àmplies zones es 
veuen abocades a pro-
cessos de desertifica-

ció (fins a dos terços de la superfí-
cie terrestre), amb els seus conse-
qüents efectes sobre el clima. 
Aquesta degradació aniquila la 
vida animal, condueix grups hu-
mans a la fam i la mort i, conse-
qüentment, els obliga a desplaçar-
se. Paral·lelament, l’augment de la 
població mundial i la seva deman-
da alimentària ens condueix a la 
sobreexplotació agrícola, comple-
tament insostenible. I les tècni-
ques que s’utilitzen en els siste-
mes agroproductius, a més, mol-
tes vegades no són les òptimes.

“No podem seguir amb aquesta 
trajectòria accelerada de pèrdua 
de sòl fèrtil, que és la base per a la 
seguretat alimentària i hídrica i 
per sostenir ecosistemes saluda-
bles”, afirma Andrea Meza Murillo, 
secretària executiva de la Conven-
ció de les Nacions Unides de Lluita 
contra la Desertificació (UNCCD). 
“El sòl és la base fundacional dels 
ecosistemes i de la vida, un recurs 
fonamental, fins i tot per afrontar 
la crisi climàtica i la pèrdua de bio-
diversitat”, sosté Meza.

 
El canvi desitjable

Si no canvia res, segons l’últim in-
forme de la UNCCD, uns 16 milions 
de quilòmetres quadrats de sòl, 
una àrea equivalent a la mida de 
tot Sud-amèrica, es degradaran 
de forma contínua de cara al 2050. 
Al contrari, si es posa en pràctica 
la restauració d’uns 50 milions de 
quilòmetres quadrats de terres  
–és a dir, el 35% de la superfície  
terrestre mundial– mitjançant 
mesures com l’agrosilvicultura, 
la gestió del pasturatge i la rege-
neració natural assistida, la salut 
del sòl millorarà potencialment, 
incrementant el rendiment dels 
cultius i la retenció d’aigua i re-
duint la pèrdua de biodiversitat.

A més –afegeix l’informe–, si a 
aquestes mesures de restauració 
se n’hi sumen altres de protecció 
d’àrees importants per a la biodi-
versitat, regulació de l’aigua, con-
servació de reserves de sòl i de car-
boni i provisió de funcions críti-
ques de l’ecosistema, es podrien 
recuperar quatre milions de quilò-
metres quadrats addicionals 
d’àrees naturals, evitar la pèrdua 
d’un terç de la biodiversitat previs-
ta i augmentar la retenció de  
carboni.

 
La qualitat dels sòls

A més d’estar sobreexplotades, 
gran part de les nostres terres es-
tan intoxicades per pesticides (o 
plaguicides), usats per al control 
dels insectes, els fongs i les males 
herbes que danyen els cultius. 
Però de la mateixa manera que 
s’utilitzen per matar, prevenir, 
repel·lir o, d’alguna manera, afec-

tar negativament certs organis-
mes vius, els pesticides també són 
tòxics (en algun grau) per als hu-
mans que ingereixen els produc-
tes criats en aquestes terres. 

Poden afectar el sistema ner-
viós, provocar càncer, alteracions 
hormonals, afectació del sistema 
immunològic o danys reproduc-
tius. Segons un estudi de l’ONU, 
“els pesticides són responsables 
del voltant de 200.000 casos de 

Travessia  
pel desert

a No és viable seguir sobrepassant els límits 
de producció del sòl sense atendre la capacitat  

de càrrega real de cada territori 

DEGRADACIÓ

TEXT Darío Reina

Els plaguicides
poden afectar el
sistema nerviós,
hormonal,
reproductiu o
immunològic

Entre els projectes més ambiciosos 

a escala global per frenar la 

desertització hi ha el de la Gran 

Muralla Verda Panafricana 

(PAGGW), proposada fa 15 anys per 

al Sahel, la zona semiàrida que 

recobreix el límit sud del desert del 

Sàhara. Es tractaria de plantar una 

barrera natural formada per una 

enorme franja d’arbres alineats que, 

segons les previsions, podria 

ocupar 100 milions d’hectàrees el 

2030. La finalitat d’aquesta muralla 

d’arbres seria impedir que el desert 

del Sàhara s’expandís cap al sud.

El projecte de la PAGGW compta 

amb el suport financer del Banc 

Mundial, la UE, les Nacions Unides i 

altres, per poder restaurar les terres 

degradades i ajudar els habitants 

del Sahel a produir aliments i crear 

llocs de treball. A causa de la falta 

de fons, no obstant, fins al moment 

només s’ha arribat al 15% de 

l’objectiu que es va plantejar el 

2007.

En qualsevol cas, els científics 

insten a estudiar en profunditat 

quins serien els efectes d’aquesta 

barrera en el clima global, ja que, 

segons alguns estudis preliminars, 

el projecte podria tenir certes 

contrapartides.

Una muralla 
verda al nord 
de l’Àfrica

morts d’enverinament per any, i un 
99% d’aquests casos es donen en 
països en desenvolupament”.

Es calcula que el 83% dels sòls 
agrícoles espanyols presenten 
restes de pesticides, segons un 
estudi internacional liderat per 
Violette Geissen, de la Universi-
tat de Wageningen (Països 
Baixos), en el qual també va par-
ticipar la Universitat de Còrdova. 
Aquest treball es va dedicar a 

analitzar 340 mostres de sòl pro-
cedent de tres països europeus 
(Portugal, els Països Baixos i Es-
panya) i va comparar la distribu-
ció del contingut de pesticides en 
sòls agrícoles sota pràctiques 
convencionals i orgàniques. Les 
anàlisis químiques no deixen 
lloc a dubte: el contingut total de 
plaguicides en els sòls amb usos 
agrícoles convencionals és entre 
un 70% i un 90% més alt que en 
els sòls amb pràctiques orgàni-
ques (encara que aquests últims 
sòls també contenien contami-
nants d’aquest tipus).

L’estudi alerta sobre aquesta si-
tuació i subratlla la necessitat de 
definir i introduir regulacions so-
bre aquest tipus de còctels de pla-
guicides per protegir la biodiversi-
tat del sòl i la qualitat de la produc-
ció dels cultius. Així mateix, 
apunta a la necessitat d’impulsar 
programes de monitoreig de resi-
dus de plaguicides i els efectes 
combinats de les mescles de resi-
dus en els sòls.

En l’actualitat, a Europa 
s’utilitzen uns 2.000 plaguicides 
amb 500 substàncies químiques. 
No obstant, les dades sobre com 
aquestes substàncies afecten la 
qualitat del sòl estan incompletes 
i fragmentades, i no reflecteixen 
clarament el seu impacte general 
en els sistemes del sòl i la salut  
humana.

Ser illors per al planeta

Un pla de futur

Estratègia mediambiental

Granja eòlica a Horns Rev, 
al Mar del Nord.
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El canvi desitjable

La qualitat dels sòls

TEXT Darío Reina

Els plaguicides
poden afectar el
sistema nerviós,
hormonal,
reproductiu o
immunològic

Entre els projectes més ambiciosos 

a escala global per frenar la 

desertització hi ha el de la Gran 

Muralla Verda Panafricana 

(PAGGW), proposada fa 15 anys per 

al Sahel, la zona semiàrida que 

recobreix el límit sud del desert del 

Sàhara. Es tractaria de plantar una 

barrera natural formada per una 

enorme franja d’arbres alineats que, 

segons les previsions, podria 

ocupar 100 milions d’hectàrees el 

2030. La finalitat d’aquesta muralla 

d’arbres seria impedir que el desert 

del Sàhara s’expandís cap al sud.

El projecte de la PAGGW compta 

amb el suport financer del Banc 

Mundial, la UE, les Nacions Unides i 

altres, per poder restaurar les terres 

degradades i ajudar els habitants 

del Sahel a produir aliments i crear 

llocs de treball. A causa de la falta 

de fons, no obstant, fins al moment 

només s’ha arribat al 15% de 

l’objectiu que es va plantejar el 

2007.

En qualsevol cas, els científics 

insten a estudiar en profunditat 

quins serien els efectes d’aquesta 

barrera en el clima global, ja que, 

segons alguns estudis preliminars, 

el projecte podria tenir certes 

contrapartides.

Una muralla 
verda al nord 
de l’Àfrica

Ser millors per al planeta

Novo Nordisk integra la 
sostenibilitat en totes les 
accions del seu negoci

Q
uasi 100 anys d’història i 
un ferri compromís amb 
la societat i el pacient sub-
jauen en la política de sos-
tenibilitat de Novo Nor-

disk, una companyia farmacèutica 
d’origen danès amb presència al nos-
tre país des del 1974, enfocada a fer ne-
gocis d’una forma financera, mediam-
biental i socialment responsable.

Un pla de futur
L’abril del 2019, Novo Nordisk va 
posar en marxa Circular for Zero, 
un ambiciós programa que busca 
arribar a un impacte mediambien-
tal zero abans del 2045. Un objectiu 
que pretén aconseguir a través del 
foment de l’ús d’energies renovables 
en la seva cadena de subministra-
ment, el disseny de productes eco-

friendly i l’associació amb proveïdors 
que comparteixin aquests objectius. 

Tal com indica Novo Nordisk, la 

gran majoria de les emissions de 
carboni que genera la seva empre-
sa s’originen a la cadena de submi-
nistrament. Per això, la companyia ja 
està treballant amb els seus més de 
60.000 proveïdors directes a nivell 
mundial per aconseguir que el 2030 
utilitzin en la seva cadena de sub-
ministrament energia 100% renova-
ble, una mesura amb la qual preveu 
eliminar almenys 300.000 tones de 
gasos d’efecte hivernacle produïts 
en aquest sector. 

“El nostre compromís d’acon- 
seguir un impacte mediambiental 
zero és una pedra angular en el 
nostre propòsit de ser una empresa 
sostenible”, afirma Lars Fruergaard 
Jørgensen, president i CEO de Novo 
Nordisk. “Aconseguir-ho requereix 
mirar més enllà de la nostra pròpia 
organització i col·laborar en múl-
tiples sectors amb proveïdors que 
permetin accelerar la transició a 

l’energia renovable. Així mateix, es-
perem que altres persones del sector 
empresarial es beneficiïn d’aquestes 
accions. I és d’agrair el compromís 
dels nostres proveïdors, dels quals 
depèn aquest nou objectiu”. Un pro-
pòsit que l’empresa va poder asso-
lir per primera vegada el 2020, a 
l’aconseguir utilitzar energia 100% 
renovable en tota la seva producció 
global. 

Per continuar aquesta trajectòria, 
Novo Nordisk treballarà juntament 
amb els proveïdors, compartint 
amb ells tot el que ha après sobre 
la incorporació d’energia renovable 
a partir de les seves operacions. A 
més a més, s’avaluarà contínuament 
la capacitat dels proveïdors per com-
plir amb l’objectiu d’energia 100% re-
novable.

Novo Nordisk espera que ajudar 
els seus proveïdors a utilitzar ener-
gia renovable també contribueixi a 

consum, el rebuig de materials i la 
generació de residus.

Novo Nordisk ja està fent els pri-
mers passos cap a un impacte am-
biental zero. Però l’empresa sempre 
busca noves maneres de fer més 
pel medi ambient i la societat, i creu 
que les respostes arribaran a mesu-
ra que s’adopti de forma general una 
mentalitat circular que permeti des-
envolupar productes que puguin ser 
recuperats i reutilitzats. 

una reducció de les emissions de 
manera més àmplia, ja que altres 
empreses poden beneficiar-se del 
canvi dels seus proveïdors cap a una 
sostenibilitat més gran.

Estratègia mediambiental
Per aconseguir aquest canvi, un al-
tre dels objectius de Novo Nordisk 
és trobar noves formes de dissenyar 
productes que es puguin reciclar o 
reutilitzar, amb el fi de minimitzar el 

Granja eòlica a Horns Rev, 
al Mar del Nord.
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Les glaceres andines 
es fonen

TEXT EFE/MV

L
es glaceres a la regió tro-
pical dels Andes es van 
reduir a gairebé a la mei-
tat en tres dècades, tant 
en extensió com en vo-

lum, com a conseqüència dels can-
vis climàtics i d’altres factors com 
els creixents incendis a l’Amazò-
nia, segons un estudi de MapBio-
mas. Les dades provenen del ma-
patge dels canvis en l’ús del sòl a 
Sud-amèrica, i es basen en l’anàlisi 
d’imatges de satèl·lit i altres eines 
tecnològiques avançades.

Incendis forestals 

i carboni negre

«Aquest augment sense prece-
dents en la pèrdua de les glaceres 
pot ser atribuït als canvis cli-
màtics i a factors no climàtics com 
l’augment dels incendis forestals 
en els últims anys a l’Amazònia, 
que generen carboni negre, ele-
ment que pot accelerar el retrocés 
de les neus», segons l’estudi. Map-
Biomas és una iniciativa multidis-

ciplinària brasilera en la qual par-
ticipen diverses organitzacions 
no governamentals, universitats i 
empreses de tecnologia i que es 
dedica a mapar la cobertura del 
sòl i els seus canvis d’ús a Sud-
amèrica, principalment al Brasil i 
a l’Amazònia.

En l’estudi sobre la situació de 
les neus a la serralada sud-ameri-
cana hi van participar especialis-
tes de MapBiomas, de la Univer-
sitat Nacional Agrària La Molina 
(Perú), de l’Institut d’Indagacions 
en Glaceres i Ecosistemes de 
Muntanya (Perú) i de l’Institut Na-
cional d’Indagacions Espacials 
(INPE, Brasil).

Glaceres dels 

Andes tropicals 

«Les glaceres dels Andes tropi-
cals estan passant per una ràpida 
reducció, amb potencials impac-
tes ambientals, culturals i econò-
mics per a les poblacions locals», 
afirma l’estudi. Segons Efrain 

Turpo, un dels autors, a més dels 
canvis climàtics generats per 
l’efecte hivernacle i que estan ac-
celerant l’escalfament global, la 
velocitat de pèrdua de les glace-
res a la zona  és conseqüència di-
recta del carboni negre llançat 
pels incendis forestals a 
l’Amazònia. Turpo afegeix que la 
reducció de les neus afecta la in-
tegritat dels ecosistemes que de-
penen del cicle de l’aigua, 
l’agricultura, el proveïment 
d’aigua, la generació d’electricitat 
i fins i tot el turisme.

Per a María Olga Borja, una al-
tra de les coautores, es mostra que 
la reducció de gasos contami-
nants llançats pels incendis fores-
tals s’ha convertit en un tema ur-
gent per a Sud-amèrica. “És urgent 
que els governs nacionals adoptin 
mesures decisives per combatre 
la crisi climàtica, incloent-hi polí-
tiques i programes de mitigació 
de canvis climàtics, principal-
ment en conques amb glaceres, 

per reduir els impactes de la fosa”, 
va alertar.

D’acord amb l’estudi, el ritme de 
pèrdua de les glaceres de la regió 
tropical dels Andes, és a dir, les 
ubicades entre els tròpics de Càn-
cer i de Capricorn, és de 28,4 quilò-
metres per any, i les més afectades 
són les que estan a menys de 5.000 
metres del nivell del mar, que en 
30 anys han perdut el 80,25% de la 
seva àrea. Per països, els més afec-
tats proporcionalment són els que 
compten amb menys glaceres. El 
Perú, Bolívia i l’Equador són els 
que tenen àrees de glaceres tropi-
cals més grans, amb el 72,76%, el 
20,35% i el 3,89% del total respecti-
vament. Els percentatges de pèr-
dua en aquests països van ser del 
41,19% per al Perú, del 42,61% per a 
Bolívia i del 36,37% per a l’Equador. 

Els països que els segueixen 
amb un percentatge més gran de 
glaceres a la regió tropical dels 
Andes són Colòmbia, amb el 
2,18% del total, Xile (0,78%), 

l’Argentina (0,04%) i Veneçuela 
(0,01 %).

Les pèrdues en percentatges 
van ser del 96,9% per a Veneçuela, 
del 60,2 % per a Colòmbia, del 
47,24% per a Xile i del 45,47 % per a 
l’Argentina.

Pèrdues per a la població 

D’acord amb aquest estudi, a més 
a més de l’impacte ambiental i 
econòmic, aquesta fosa també 
provoca pèrdua de béns culturals, 
ja que la neu té un valor especial 
per a les poblacions locals. “Els as-
sentaments dels països andins en-
cara avui viuen una simbiosi úni-
ca entre l’àmbit tel · lúric, 
l’emocional i el natural, de manera 
que les seves muntanyes nevades 
formen part de la seva visió de 
món i envolten els mites, les lle-
gendes, i les pràctiques socials i 
culturals ancestrals que sobre-
viuen fins avui”, explica el so-
ciòleg Raúl Borja Núñez, també 
autor de l’estudi.

ESTUDI CIENTÍFIC

a Les glaceres de la serralada dels Andes han perdut el 42 % de la seva superfície els últims 30 
anys, a l’encongir-se des de 2.429 quilòmetres quadrats el 1990 fins a 1.409 quilòmetres quadrats el 

2020, segons un estudi divulgat per la iniciativa ambientalista brasilera MapBiomas.
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L
a vocació de Capital 

Energy, companyia es-

panyola nascuda ja fa 

dues dècades, és con-

vertir-se en el primer 

operador 100% reno-

vable verticalment integrat de la pe-

nínsula ibèrica, per a la qual cosa ad-

voca, a través del seu pla de negoci, 

per impulsar una transició energèti-

ca ecològica, però també justa.

Amb aquest objectiu en ment, 

l’empresa tracta de conciliar la con-

tribució a la progressiva descarbo-

nització de l’economia, a través de la 

implantació de les energies renova-

bles, com l’eòlica o la solar, amb el fo-

ment del desenvolupament econò-

mic i social de tots els territoris en 

els quals opera, gràcies a la firma 

d’acords amb administracions, em-

preses i col·lectius locals i a l’efecte 

tractor que exerceix amb la seva  

activitat.

Capital Energy treballa des del 

2002 en l’àmbit de les renovables i 

es prepara per afrontar aquest mo-

ment: el de convertir-se, en a penes 

un lustre, en un actor fonamental 

dins d’un sector cridat a desenvolu-

par un paper clau de cara a aconse-

guir la sostenibilitat mediambiental, 

econòmica i social d’Espanya i Por-

tugal. Avui dia, la companyia, fun-

dada per Jesús Martín Buezas i que 

té com a CEO Juan José Sánchez, ja 

està present en tota la cadena de va-

lor del sector renovable.

Per aconseguir el seu objectiu es-

tratègic, Capital Energy, que ja ha 

aconseguit gairebé 2.200 me-

gawatts (MW) eòlics i solars en les 

subhastes d’energies renovables 

convocades pel Govern el 2021, 

compta amb una cartera de projec-

tes eòlics i solars de més de 30  

gigawatts (GW) de potència, dels 

quals al voltant de 8 GW ja disposen 

dels permisos d’accés a la xarxa con-

cedits.

Així mateix, i en línia amb l’aposta, 

des del seu origen, pel desenvolupa-

ment de l’energia eòlica marina al 

nostre país, compta amb una cartera 

de 2.000 MW i els últims mesos ha 

firmat diverses aliances de calat: al 

maig, amb Shell, de cara a promoure 

la instal·lació d’aquesta tecnologia a 

Espanya i Portugal, i, prèviament, 

amb drassanes i altres agents indus-

trials rellevants a l’arxipèlag canari.

El projecte industrial de Capital 

Energy ha rebut el suport dels prin-

cipals subministradors mundials 

d’aerogeneradors. L’empresa ha tan-

cat contractes per equipar els seus 

parcs eòlics amb Siemens Gamesa i 

GE Renewable Energy, companyia 

aquesta última amb la qual ha sege-

llat, a més, un acord marc per al sub-

ministrament de fins a 1.000 MW du-

rant tres anys.

Per un altre costat, la companyia 

s’està dotant dels recursos humans 

en la quantitat (gairebé 360 perso-

nes) i la qualitat necessàries. De fet, 

un dels factors rellevants per a l’èxit 

del projecte de Capital Energy és la 

contractació de professionals con-

trastats, tant del sector energètic 

com d’altres d’aliens, que ja han fet 

tirar endavant empreses d’idèntica 

magnitud o encara més grans al 

llarg de les seves carreres.

Estratègia de sostenibilitat
Capital Energy disposa d’una Estra-

tègia de Sostenibilitat per al període 

2021-2025 que defineix les línies 

A través del Projecte 

Territoris, Capital Energy 

vol articular el seu 

compromís amb el 

desenvolupament 

sostenible, convertir-se 

en un veí més de les 

regions on està  

present i contribuir  

al seu creixement  

social i econòmic. 

Per aconseguir-ho,  

la companyia es 

compromet a destinar 

partides econòmiques 

específiques, durant les 

fases de construcció i 

operació de les seves 

instal·lacions renovables, 

a la materialització 

d’accions acordades 

amb els diferents grups 

locals d’interès.  

Com a resultat d’aquest 

enfocament diferencial, 

el grup considerarà  

les particularitats i 

necessitats de 

cadascuna de les regions 

en la selecció d’aquestes 

iniciatives.

Amb aquestes 

actuacions, Capital 

Energy constata que  

vol acompanyar el 

desenvolupament  

dels seus projectes 

d’energies renovables a 

Espanya i Portugal amb 

el llançament de 

programes d’acció  

social i ambiental, 

adaptats a les 

necessitats locals,  

per maximitzar la seva 

contribució al progrés 

socioeconòmic de tots 

els territoris on opera.

d’actuació per respondre al repte de 

complir els seus objectius de negoci 

i donar resposta, simultàniament, a 

les expectatives dels seus grups 

d’interès sobre la gestió d’aspectes 

ambientals, socials i de bon govern.

Aquests eixos persegueixen pro-

piciar un impacte positiu de 

l’activitat de l’empresa en la socie-

tat i l’entorn en el qual opera, en lí-

nia amb els Objectius de Desenvo-

lupament Sostenible (ODS) de 

l’ONU. 

L’estratègia de sostenibilitat de 

Capital Energy es basa en quatre pi-

lars: bon govern, ètica i compliment; 

aposta i cura del talent; canvi cli-

màtic i excel·lència ambiental i com-

promís amb el desenvolupament 

dels territoris. Les seves palanques 

d’impuls són la innovació i la digita-

lització, el finançament sostenible i 

la cultura i posicionament ESG.

Capital Energy

Un projecte d’energies renovables 
socialment compromès
a L’estratègia de sostenibilitat de la companyia es basa en quatre pilars: bon govern, ètica i compliment; 
aposta i cura del talent; canvi climàtic i excel·lència ambiental i compromís amb el desenvolupament 
dels territoris.

A dalt, parc eòlic 
de Capital Energy. 

A sota, Juan José Sánchez, CEO de 
Capital Energy.

El Projecte 
Territoris, 
valor 
diferencial
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CONTAMINACIÓ I SALUT

PFAS, 
els químics 

eterns 
a Aquest tipus de compostos químics que alberguen molts dels objectes 
quotidians tenen un gran impacte en el medi ambient i en la nostra salut. 

Estudis científics estimen que es pot detectar la presència de PFAS  
en el 99% de la població. 

L
a Comissió Lancet so-

bre salut i contamina-

ció reflecteix en el 

seu informe de maig 

2022 que la contami-

nació va ser respon-

sable de més de 9 milions de 

morts prematures cada any a tot 

el món i que aquesta xifra no ha 

canviat des del 2015. Les morts 

causades per contaminació ha-

vien augmentat en un 66% en les 

dues dècades anteriors impulsa-

des per la industrialització, la ur-

banització descontrolada, el 

creixement demogràfic, els com-

bustibles fòssils i l ’absència 

d’una política química nacional 

o internacional adequada. 

Què són els PFAS
Avui dia el nombre de químics sin-

tètics produïts intencionadament 

supera la xifra de cent mil. Entre 

ells, destaquem aquí a la família 

de Substàncies Perfluoroalquila-

des i Polifluoroalquilades, conegu-

des per les seves sigles en anglès 

PFAS. Es tracta d’una família 

d’unes 4.700 substàncies quími-

ques artificials amb propietats si-

milars i que van començar a pro-

duir-se a nivell industrial als anys 

40 del segle passat. 

Són cadenes d’àtoms de carboni 

units a àtoms de fluor i a algun al-

tre grup funcional. Els enllaços 

químics entre el carboni i el fluor 

són extraordinàriament forts i do-

ten aquestes substàncies d’una al-

ta estabilitat tèrmica i química i 

una elevadíssima persistència; 

són els químics sintètics més per-

sistents coneguts, queden inalte-

rats al medi ambient durant gene-

racions, cosa que els ha valgut el 

qualificatiu dels químics eterns. 

A més a més, aquestes substàn-

cies tenen capacitat per repel·lir al 

mateix temps l’aigua i els greixos, 

cosa que proporciona propietats 

impermeables, antiadherents i 

repel·lents de taques als materials, 

articles o productes als quals 

s’apliquen. Aquestes característi-

ques comercialment tan interes-

sants van aconseguir que els 

PFAS hagin sigut demanats per a 

multitud d’aplicacions en sectors 

industrials molt diversos i han si-

gut distribuïts per tot el món. 

On podem 
trobar PFAS
Podem trobar aplicacions de PFAS 

en espumes antiincendis, tèxtils 

(tapisseries, alfombres, roba es-

portiva, cuir…), bateries de cuina i 

paelles antiadherents, materials 

o envasos per a aliments proces-

sats i plats precuinats, en vehicles 

terrestres i aeris, en materials de 

construcció, productes de neteja, 

cosmètics, en electrònica, pintu-

res, material sanitari, etc. 

També es poden alliberar a 

l’aire, a l’aigua o al sòl al voltant 

de les fàbriques que produeixen 

o processen PFAS o durant la uti-

lització de materials, articles i 

productes de consum que en con-

tenen. 

Un cas notable és el de les espu-

mes antiincendis amb PFAS, agent 

extintor fins ara més recomanat 

per a l’extinció de focs generats 

per combustibles líquids com la 

gasolina, el querosè o dissolvents 

orgànics (focs tipus B). Els sectors 

que previsiblement tenen espu-

mes antiincendis amb PFAS a les 

seves instal·lacions són la indús-

tria química i farmacèutica, labo-

ratoris químics, estacions de trans-

port i repostatge de combustible, 

refineries de petroli i instal·lacions 

d’emmagatzematge de combusti-

bles, brigades de bombers, aero-

ports civils i militars, etc.

Cada vegada són més nombro-

sos els estudis sobre aigües i sòls 

contaminats per PFAS en zones 

on es van utilitzar espumes igní-

fugues. Se n’ha descrit la presèn-

cia en embassaments, llacs i fins i 

tot en aigües de consum de tot el 

món; també hi ha evidències de 

collites contaminades en terres 

agrícoles on es van utilitzar ai-

gües i fang contaminat amb PFAS 

a causa d’aquest ús. 

Aquesta realitat fa que els és-

sers humans tinguem una expo-

sició quotidiana a PFAS a través 

d’articles de consum comú, fins i 

tot a través d’alguns aliments o de 

l’aigua. De fet, estudis científics 

estimen que es pot detectar la 

presència de PFAS en el 99% de la 

població. Cada vegada són més 

nombrosos els estudis realitzats 

Ana García González
Cap de l’Àrea de Coordinació Institucional (MITERD)

Punt Focal Nacional per al Conveni d’Estocolm

Articles 
comuns que 
contenen PFAS

Envasos ‘take away’
- Productes per emportar, 

envasos per a crispetes, etc.

Articles per a la llar
- Cosmètics, fil dental, 

pintures, etc.

Roba per a activitats a 
l’aire lliure
- Productes repel·lents i 

resistents a l’aigua.

Estris de cuina
- Paelles i olles.

Líquids antitaques
- Productes per a 

alfombres, tapets i mobles.

Altres
- Productes fotogràfics i 

espuma contra incendis.

risern - 07/06/2022 10:02 - 10.111.80.12



31EXTRA Dia Mundial del Medi ambient
DIUMENGE

5 DE JUNY DEL 2022

L’economia 
circular també 
té en compte 
altres formes de 
consum com el 
lloguer o el 
rènting

Reparació

Reciclatge

Consum

És beneficiós 
per a l’economia 
local i redueix la 
dependència de 
matèries 
primeres de 
l’estranger
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A
vui en dia, la qüestió 
del rendiment dels 
pneumàtics és tan 
i m p o r t a nt  c o m 
l’autonomia de la ba-

teria i la densitat de la xarxa de 
punts de càrrega. Acceleració, fre-
nada, nivell de soroll... conduir un  
cotxe elèctric ofereix una experièn-
cia totalment nova. Una simple pro-
va de conducció i et sentiràs com en 
una alfombra voladora, amb només 
el so del vent i els pneumàtics de 
fons. Campió de la mobilitat sosteni-
ble tant en carretera com en pista, 
Michelin fa temps que explora les 
tecnologies dels pneumàtics per a 
vehicles elèctrics, sobretot a través 
de la seva participació en la Fórmu-
la E, de la qual és soci des de la seva 
primera temporada el 2014. La com-
petició elèctrica d’alt nivell ha servit 
de laboratori de desenvolupament i 
transferència de tecnologia, espe-
cialment en el camp de l’eficiència 
energètica.

 
El repte de l’autonomia
El futur dels vehicles elèctrics 
depèn en part de la seva autonomia, 
que és un factor imprescindible per 
a la seva adopció per part del públic. 
L’autonomia pot ampliar-se optant 
per un estil de conducció més efi-
cient des del punt de vista energètic, 
però això no és suficient. Per això 
els fabricants de cotxes estan inver-
t int  molt  en programes 
d’Investigació i Desenvolupament 
per crear bateries cada vegada més 
eficients i denses en energia. Però 
l’inconvenient és que les bateries 
cada vegada són més pesades, cosa 
que al seu torn provoca un desgast 
accelerat dels pneumàtics. Per als 
fabricants de pneumàtics, això re-
presenta un doble repte: els pneu-
màtics per a vehicles elèctrics han 
de suportar càrregues més pesades 
i, al mateix temps, oferir més dura-
bilitat. Michelin es va enfrontar amb 
èxit al repte desenvolupant dos 
pneumàtics: Michelin e.Primacy i 
Michelin Pilot Sport EV.

 
Pneumàtics e.Primacy 
i Michelin Pilot Sport EV 
Amb el seu elastòmer d’alta elastici-
tat, el pneumàtic Michelin e.Prima-
cy ofereix un excel·lent rendiment 
en la categoria de vehicles elèctrics, 

tant en termes de durabilitat com de 
resistència al rodament. Augmenta 
l’autonomia d’un cotxe elèctric en 
un 7%*(1), cosa que equival a 30 km 
més en un viatge de 400 km. Això 
pot resultar molt útil al final d’un 
viatge quan es necessita arribar a 
l’estació de càrrega més pròxima. El 
pneumàtic Michelin Pilot Sport EV, 
dissenyat per a una conducció més 
esportiva, ofereix una resistència al 
rodament extremadament baixa 
gràcies a la seva tecnologia amb 
compost GreenPower, cosa que su-

posa un augment de l’autonomia de 
60 km*(2).

 
Conducció elèctrica 
Diuen que l’electricitat viatja a la ve-
locitat de la llum. Una cosa és segu-
ra, l’acceleració d’un cotxe elèctric 
d’altes prestacions pot ser realment 
explosiva. El Michelin Pilot Sport EV 
és un pneumàtic homologat per al 
carrer, dissenyat per a la conducció 
esportiva i desenvolupat aprofitant 
l’experiència de Michelin en la Fór-
mula E. És capaç de suportar 

l’acceleració extrema i la distribució 
de masses típiques d’aquests vehi-
cles. El pneumàtic Michelin Pilot 
Sport EV ho aconsegueix gràcies a 
la seva tecnologia amb compost 
ElectricGrip, que utilitza goma d’alta 
rigidesa. Adequat per a la conducció 
esportiva quan els pneumàtics 
s’esforcen al màxim, proporciona 
una agafada òptima tant en sec com 
en mullat. Així, el pneumàtic Miche-
lin Pilot Sport EV ofereix molta di-
versió al volant, garantint al mateix 
temps el rendiment i la seguretat.

Michelin

El pneumàtic és l’element clau 
de la mobilitat elèctrica
a La companyia fa temps que explora les tecnologies dels pneumàtics per a vehicles elèctrics a partir 
de la seva experiència a la Fórmula E i ha desenvolupat el Michelin e.Primacy i el Michelin Pilot Sport 
EV, que són especials per a aquest tipus d’automòbils.

Avui dia, 1 de cada 5 

bicicletes venudes són 

e-bikes. Michelin 

respon a les 

necessitats dels 

aficionats del ciclisme 

amb la seva gamma de 

pneumàtics per a 

e-bikes. El model 

Michelin PROTEK es 

caracteritza per la seva 

excel·lent robustesa i 

agafada, per a una 

conducció segura per la 

ciutat en qualsevol 

condició 

meteorològica. Per als 

ciclistes electrònics, 

això significa menys 

punxades i una millor 

assistència elèctrica.

Pneumàtics 
per a e-bikes
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L’
arribada de l’estiu aug-
menta un problema que 
no es limita a aquesta èpo-
ca de l’any: els incendis fo-
restals. Per això, la cons-

cienciació i la prevenció són fona-
mentals per fer front a aquesta 
amenaça. En moltes ocasions, fins i 
tot les creences generalitzades en la 
ciutadania poden fer un mal indirec-
te, com la idea tradicional que els 
boscos es regeneren sols, de forma 
natural. La realitat és que no sempre 
tornen, fets més que demostrats no-
més fent una ullada a les dades dels 
últims anys. Amb cada arbre que 
perdem ens distanciem més de miti-
gar els efectes del canvi climàtic. 
Perquè els boscos són el pulmó de 
la naturalesa: alliberen oxigen, ai-
gua, formen nous boscos que al seu 
torn es converteixen en la llar de 
nombroses espècies, en definitiva, 
es tracta d’un tema capital per poder 
avançar com a societat i que ha 
d’unir tant la ciutadania com el teixit 
empresarial espanyol.

“Compromesos 
amb els nostres boscos”. 
Una aliança per fer 
front al canvi climàtic
Per contribuir a protegir el nostre 
entorn natural FSC, Carrefour i Ma-
hou San Miguel han llançat la inicia-
tiva “Compromesos amb els nostres 
boscos”, un projecte que impulsa la 
reforestació de tres terrenys situats 
a Galícia, Castella i Lleó i Canàries, i 
cobreix una extensió que oscil·la en-
tre les 17 i les 20 hectàrees de mun-
tanyes afectades per incendis.

FSC, organització sense ànim de 
lucre que promou la gestió forestal i 
proveïment responsables, a través 
dels propietaris, gestors forestals i 
comunitats locals són els encarre-
gats de realitzar els treballs de refo-

restació en aquestes tres zones: 
Monte vecinal Común de Laxoso a 
Pontecaldelas (Pontevedra), Monte 
término municipal d’Olmedo (Valla-
dolid) i Monte Público Mesas de Ga-
laz a Gran Canària, uns boscos que, 
a més, ja disposen de certificat FSC® 
de gestió forestal responsable que 
garanteix que l’activitat i aprofita-
ments forestals es realitzen sota ri-
gorosos i estrictes estàndards me-
diambientals i socials.

El projecte, també vol promoure 
la reflexió i conscienciació entre la 
població sobre la importància de 
protegir l’entorn natural. I és que els 

nostres boscos són el pulmó a tra-
vés del qual respirem i el salvavides 
per fer front al canvi climàtic.

“Compromesos amb els nostres 
boscos” no només millorarà el medi 
ambient de les zones sobre les quals 
es treballarà, sinó que també supo-
sa deixar un llegat que propiciï el 
desenvolupament socioeconòmic 
local, explica la biòloga Odile Rodrí-
guez de la Fuente, filla del defensor 
de la naturalesa i divulgador am-
bientalista espanyol, com a am-
baixadora del projecte. “És un plaer 
ser part d’iniciatives com aquesta, 
que se centren a protegir els en-

Reforestació de boscos a Espanya

FSC, Carrefour i 
Mahou San Miguel 
compromesos amb  

el medi ambient
a Les tres entitats impulsen la repoblació de 

muntanyes afectades per incendis per contribuir a la 
protecció de l’entorn natural sota la iniciativa 

“Compromesos amb els nostres boscos”

Odile Rodríguez 
de la Fuente
La biòloga i 
ambaixadora forma 
part del projecte 
“Compromesos 
amb els nostres
boscos”

torns naturals d’aquest país, posant 
en valor una de les nostres grans ri-
queses que, a vegades, ens passen 
desapercebudes, com són els bos-
cos, les catedrals de la naturalesa”, 
assegura Odile. Per a Peio Arbeloa, 
director general de la Unitat de Ne-
goci a Espanya de Mahou San Mi-
guel, “com a líders del sector cerve-
ser i com a mostra del nostre ferm 
compromís amb la Sostenibilitat, 
considerem que és la nostra obliga-
ció contribuir a impulsar i desenvo-
lupar projectes com aquest, que 
deixen una petjada positiva en les 
comunitats de les quals formem 
part”. 

Per la seva banda, Alexandre de 
Palmas assenyala que “aquest pro-
jecte neix fruit del treball conjunt 
entre FSC, Mahou San Miguel i Car- 
refour en el nostre compromís diari 
amb el medi ambient. Aquesta acció 
posa en marxa un pla molt ambiciós 
amb els nostres clients i 
col·laboradors que forma part de la 
nostra política de Responsabilitat 
Social Corporativa i medi ambient 
en la qual junts ens comprometem a 
reforestar els nostres boscos”. A 
més, aquest projecte, parteix del 
compromís de les tres entitats amb 
la sostenibilitat i la protecció de 
l’hàbitat natural i entronca amb els 
Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible que promou Nacions Uni-
des. I és que el futur dels boscos a 
Espanya dependrà en gran mesura 
de projectes i iniciatives com aques-
tes que, sumades al suport de la po-
blació, puguin evitar no únicament 
les amenaces que rep el nostre eco-
sistema, sinó posar-hi solució. Es-
panya té la sort de tenir una de les 
superfícies més poblades d’arbres 
d’Europa, però l’alerta per la falta de 
biodiversitat i pel fet de no perdre 
aquest estatus és fonamental.

TEXT Fran Garrido
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L
a Comissió Europea 

ha presentat un pa-

quet de mesures per 

allargar el cicle de vi-

da dels productes 

tèxtils, prohibir el 

‘greenwashing’ o ‘ecoblanqueig’, 

és a dir, les pràctiques per millo-

rar la imatge de les empreses amb 

campanyes ecològiques, ampliar 

l’espectre de la regulació per a 

l’etiquetatge dels productes sos-

tenibles, millorar la sostenibilitat 

dels materials de construcció així 

com la revisió de la normativa de 

drets del consumidor a fi de llui-

tar contra l’obsolescència progra-

mada, com a part de la seva estra-

tègia d’economia circular.

“La proposta portarà grans can-

vis en la manera com consumim i 

produïm a la UE però també a ni-

vell global”, ha assenyalat el vice-

president primer de la Comissió 

Europea, Frans Timmermans, 

que ha insistit que els productes 

han de millorar la durabilitat.

La Comissió Europea ha llançat 

una estratègia per augmentar el 

cicle de vida dels productes tèx-

tils de cara al 2030, a través de l’ús 

de fibres reciclades i promovent 

l’ús de substàncies que siguin 

respectuoses amb el medi am-

bient i els drets socials, al consi-

derar que es tracta de la segona 

indústria més contaminant, per 

darrere de l’energètica. “Pro-

mourem cadenes de valor soste-

nibles per a tèxtils a nivell global, 

amb particular atenció a estàn-

dards mediambientals, però tam-

bé socials”, ha incidit Timmer-

mans. La reutilització en el sector 

de la moda és de l’1%, apunta el co-

missari de Medi Ambient, Oceans 

i Pesca, Virginijus Sinkievicius, 

que ha defensat normes “més es-

trictes” i la possibilitat que hi ha-

gi recollida de la roba per aug-

mentar la reciclabilitat de les pe-

ces, per a noves col·leccions.

Productes  més 

sostenibles

Davant de les campanyes  enganyoses

Brussel·les vol 
allargar el cicle 

de vida de la roba
a La UE no permetrà a les companyies informar 
sobre pràctiques sostenibles o mediambientals  

que no puguin ser demostrades

Zara, vaixell insígnia 
d’Inditex, vol que al final 
del 2022, el 50% de les 
seves peces siguin de 
fabricació sostenible. 
S’ha proposat complir 
una sèrie d’ambiciosos 
objectius dins de la seva 
política de sostenibilitat i 
cura del medi ambient. 
   Entre els seus 
compromisos per a 
aquest any, la marca 
treballa per garantir  
que l’energia que 
consumeixen totes les 
seves instal·lacions 
provingui de fonts 
renovables. Aquests 
objectius abracen fins al 
2040, any definit pel grup 
com el de “la neutralitat 
climàtica”. 

L’objectiu, segons 
l’empresa mateix , es 
concreta a arribar a les 
zero emissions de gasos 
d’efecte hivernacle o, en 
el seu defecte, que les 
que s’emetin es 
compensin mitjançant la 
transició cap a les 
energies renovables i l’ús 
més eficient dels 
recursos des del punt de 
vista ecològic. Una de les 
maneres per avançar en 
aquest camí va ser la 
creació el 2010 de 
l’estàndard Join Life,  
que identifica les 
peces “produïdes  
amb els materials i 
processos més 
sostenibles”, assenyala 
Zara. L’estàndard  
s’ha establert prenent 
com a referència la 
metodologia Life Cycle 
Analysis, un estàndard 
internacional que  
permet avaluar els 
impactes d’un  
determinat producte  
“en les diferents fases de 
la seva producció,  
ús i fi de vida”.

Inditex, 
compromís 
amb la moda 
sostenible

TEXT María Velasco

Una de les claus està en la 
forma de produir els 
materials amb què s’elaboren 
els tèxtils, així com en el 
compliment dels criteris 
mediambientals prèviament 
establerts i que 
comprometen els diferents 
proveïdors, s’ubiquin al país 
que s’ubiquin. Així, Join Life 
suposa anar més enllà 
d’evitar l’ús de certs químics 
en el seu procés de 
producció, i posa en 
marxa mecanismes que 
garanteixen la traçabilitat de 
cada producte i fins i tot de 
cada matèria primera, per 
exemple, amb viscosa 
certificada i fusta amb segell 
d’origen FSC. 
En tintoreries i bugaderies, el 
focus es posa sobre l’energia 
procedent de fonts 
renovables i l’aigua utilitzada. 
Per un altre costat, també 
s’introdueixen criteris socials 
que tenen a veure amb les 
condicions laborals de les 
persones que intervenen en la 
fabricació.

¿Què implica 
el segell  
Join Life? 

Inditex. L’objectiu per al 2040 és definit 
pel grup com el de la netraulitat climàtica. 
Arribar a les zero emissions mitjançant  
la transició a les energies renovables  
i l’ús eficient dels recursos ecològics.

És la 
reutilització  
de la roba  
en el sector  
de la moda

Zara vol que 
al final del 
2022 les seves 
peces siguin 
de fabricació 
sostenible
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“Hem vist recentment 150 recla-

macions mediambientals per una 

sèrie de productes que incloïen 

afirmacions vagues, sense fona-

ment o que induïen a error”, ha de-

tallat el comissari europeu de Jus-

tícia, Didier Reynders. En el Pacte 

Verd es planteja que les empre-

ses no tinguin la possibilitat 

d’afirmar que el seu producte és 

ecològic i verd si no tenen proves 

que així ho demostrin, ha recor-

dat Reynders, que ha assenyalat 

que “la proposta tracta de plas-

mar el dret de consum estenent la 

llista de pràctiques prohibides en 

la directiva”.

Com a exemple de pràctiques 

que es prohibiran, el comissari de 

Justícia ha enumerat que els vene-

dors no podran posar etiqueta de 

sostenibilitat en el seu producte si 

no es basa en un sistema de certi-

ficació ni està reconegut per les 

autoritats públiques, i es prohibirà 

als venedors fer afirmacions me-

diambientals si no són capaços de 

demostrar aquesta eficiència me-

diambiental.

Productes  més 

sostenibles

L’Executiu comunitari ha plantejat 

la revisió de la regulació dels pro-

ductes de la construcció, de cara a 

fer-los més duradors, reparables i 

reciclables. Aquesta revisió pre-

tén crear uns estàndards euro-

peus amb regles clares per a tots 

els operadors de la cadena de sub-

ministrament, i així s’evitaran els 

obstacles regulatoris en el mercat 

únic. També pretén reduir les bar- 

reres administratives per al sector, 

i especialment per a les petites i 

mitjanes empreses, a través d’una 

Davant de les ca panyes  enganyoses

Zara, vaixell insígnia 
d’Inditex, vol que al final 
del 2022, el 50% de les 
seves peces siguin de 
fabricació sostenible. 
S’ha proposat complir 
una sèrie d’ambiciosos 
objectius dins de la seva 
política de sostenibilitat i 
cura del medi ambient. 
   Entre els seus 
compromisos per a 
aquest any, la marca 
treballa per garantir  
que l’energia que 
consumeixen totes les 
seves instal·lacions 
provingui de fonts 
renovables. Aquests 
objectius abracen fins al 
2040, any definit pel grup 
com el de “la neutralitat 
climàtica”. 

L’objectiu, segons 
l’empresa mateix , es 
concreta a arribar a les 
zero emissions de gasos 
d’efecte hivernacle o, en 
el seu defecte, que les 
que s’emetin es 
compensin mitjançant la 
transició cap a les 
energies renovables i l’ús 
més eficient dels 
recursos des del punt de 
vista ecològic. Una de les 
maneres per avançar en 
aquest camí va ser la 
creació el 2010 de 
l’estàndard Join Life,  
que identifica les 
peces “produïdes  
amb els materials i 
processos més 
sostenibles”, assenyala 
Zara. L’estàndard  
s’ha establert prenent 
com a referència la 
metodologia Life Cycle 
Analysis, un estàndard 
internacional que  
permet avaluar els 
impactes d’un  
determinat producte  
“en les diferents fases de 
la seva producció,  
ús i fi de vida”.

Inditex, 
compromís 
amb la moda 
sostenible

TEXT María Velasco

Una de les claus està en la 
forma de produir els 
materials amb què s’elaboren 
els tèxtils, així com en el 
compliment dels criteris 
mediambientals prèviament 
establerts i que 
comprometen els diferents 
proveïdors, s’ubiquin al país 
que s’ubiquin. Així, Join Life 
suposa anar més enllà 
d’evitar l’ús de certs químics 
en el seu procés de 
producció, i posa en 
marxa mecanismes que 
garanteixen la traçabilitat de 
cada producte i fins i tot de 
cada matèria primera, per 
exemple, amb viscosa 
certificada i fusta amb segell 
d’origen FSC. 
En tintoreries i bugaderies, el 
focus es posa sobre l’energia 
procedent de fonts 
renovables i l’aigua utilitzada. 
Per un altre costat, també 
s’introdueixen criteris socials 
que tenen a veure amb les 
condicions laborals de les 
persones que intervenen en la 
fabricació.

¿Què implica 
el segell  
Join Life? 

base de dades de productes del 

sector i un passaport digital asso-

ciat a cadascun d’ells. 

El comissari europeu per al Mer-

cat Interior, Thierry Breton, ha as-

senyalat la importància d’aquest 

passaport, per disposar de la traça-

bilitat dels productes que es fabri-

quen fora de la UE, i que respecten 

les normes del mercat.

L’Executiu comunitari ha pro-

posat així mateix una regulació 

per al disseny ecològic de pro-

ductes sostenibles de cara a apor-

tar productes més duradors i 

reutilitzables i promoure la seva 

reparació en el mercat comunita-

ri, amb la qual cosa es pretén evi-

tar la divisió entre els Estats  

membres. 

La proposta legislativa amplia 

l’actual marc sobre disseny ecolò-

gic, per emparar una varietat més 

gran de productes i ampliarà els 

requisits que han de complir, no 

només considerant l’eficiència 

energètica sinó també complint 

criteris de circularitat i de reduc-

ció de l’impacte sobre el medi am-

bient.

“Demanem a les companyies 

transparència sobre els productes 

que no han sigut venuts i establir 

normes per acabar amb aquestes 

pràctiques”, ha detallat Timmer-

mans, que ha instat a establir re-

gles per als productes que no són 

venuts i que “contribueixen a ge-

nerar residus”. En aquest escena-

ri, se sol·licitarà a les companyies 

informació del que descarten i per 

què i tractaran de prohibir la des-

trucció de certes categories de 

productes, al considerar que 

aquesta pràctica deteriora de ma-

nera significativa l’entorn.

L’estratègia contempla, a més a 

més, un passaport digital per als 

productes tèxtils a la UE que con-

tingui informació clara i permeti 

retallar la producció de micro-

plàstics d’aquesta indústria, pro-

moure la reutilització i reciclat de 

peces, especialment pel que fa a 

la indústria del ‘fast fashion’, una 

dinàmica productiva que es basa 

en la presentació de noves 

col·leccions en curts terminis de 

temps. A més a més, Brussel·les 

ha proposat una actualització de 

la normativa per prohibir les pràc-

tiques per les quals les empreses 

milloren la seva imatge amb cam-

panyes ecològiques sense pro-

ves, conegut com a ‘green- 

washing’, i ja no permetrà a les 

companyies informar sobre pràc-

tiques sostenibles que no poden 

ser demostrades o parlar del res-

pecte al medi ambient d’un arti-

cle basant-se només en un aspec-

te del producte.

Inditex. L’objectiu per al 2040 és definit 
pel grup com el de la netraulitat climàtica. 
Arribar a les zero emissions mitjançant  
la transició a les energies renovables  
i l’ús eficient dels recursos ecològics.

És la 
reutilització  
de la roba  
en el sector  
de la moda

1%

50%
Zara vol que 
al final del 
2022 les seves 
peces siguin 
de fabricació 
sostenible
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reixes pintar-la del teu color prefe-

rit. 
Ampolles de plàstic: Transforma-
les en bufons testos per al teu jardí. 
Després de netejar l’ampolla, talla 
la part de baix amb unes tisores, 

tria el disseny que més t’agradi per 
a decorar-la i sembra la teva planta. 

Restes de cafè: Barreja cafè en 
aigua calenta per a desengreixar 
les olles. Amb aquesta mescla, uti-

litza una esponja per a treure el 
greix que hi pugui haver. Per a aca-
bar, renta-la com ho fas normal-
ment. 

Samarretes de cotó: Les pots 

convertir, quan ja són velles, en 
draps per a eixugar els plats. No-
més has de retallar-les amb tisores 

donant-los la mida que necessites. 

Llaunes buides: Les pots usar 
com a pots per a guardar llapis. 
Renta molt bé les llaunes abans 
d’usar-les, pots pintar-les i decorar-
les o simplement mantenir el seu 

disseny original. En la teva cuina 
poden ser molt útils per a guardar 

culleres i coberts.  

D’ara endavant, abans de tirar a les 

escombraries elements que no 
saps com usar, recorda que existei-
xen maneres per a reutilitzar-los i 
decorar la teva llar. Hem de tenir 
igualment molta cura amb separar 

bé les deixalles que han d’anar als 
diferents contenidors de la via pú-
blica.  
Fer una bona selecció i separació és 
una mesura imprescindible si lla-

vors volem treure profit del que 
hem de llançar a les escombraries. 
Es tracta de fer un bon aprofita-
ment de manera acurada. D’aques-
ta manera amb aquestes petites 
gestos que inicialment ens poden 

semblar insignificants haurem con-
tribuït a la conservació del medi 

ambient i no ens costarà gaire. 

Cada gest sigui individual o 

col·lectiu compta a l’hora de con-
tribuir en la conservació del medi 
ambient. Qualsevol acció per peti-
ta que ens sembli pot ajudar a l’ob-
jectiu comú que és viure en un 

món millor. La clau és poder apli-
car en el nostre dia a dia petits 
gestos que serveixin per allargar 

la vida del planeta i en definitiva 
per conservar-nos com a espècie. 

Una de les accions més simples 
que podem fer és a casa nostra. Sen-
se sortir de la nostra llar. Es tracta de 
separar correctament els residus 
que generem que, per cert, cada ve-

gada som més. Com a societat ja 
hem adaptat algunes mesures com 
la disminució del plàstic i la separa-
ció. Però no tot ha d’anar directa-
ment a les escombraries i al conte-

nidor. Podem donar vida a alguns 
elements que potser no cal que va-
gin a la brossa.  

Tenim elements a casa com ara 
samarretes velles, ampolles de plàs-

tic o gots de vidre que ja no usem i 
hem pensat moltes vegades a tirar-
los. Però pots reciclar-los i reutilit-
zar-los. Només has de dedicar una 
estona a fer manualitats. Aquí et do-

nem una sèrie de idees perquè les 
puguis posar en pràctica de mane-
ra senzilla a la teva llar.  

Pots de vidre: Els pots convertir 

en contenidors per a la teva cuina. 
Pots decorar la tapa del pot de vi-
dre amb un tros de tela o si prefe-

Petits gestos individuals que poden 
contribuir a la millora del planeta

TEXT DAVID CÉSPEDES/AMIC aA casa disposem d’una varietat d’elements que es poden reciclar i 
reutilitzar-los per altres funcions i fer-ho requereix molt poc esforç; cada  
acció per petita que sigui serveix per a la conservació del medi ambient

Abans de llençar a 
les escombraries 
elements que no 
saps com usar 
recorda que es 

poden reutilitzar 
fàcilment
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TEXT Guzmán Robador (EFE)
TEXT Agències

Precipitacions

La farina d’insectes

A Andalusia i 
Catalunya hi ha 
zones que no 
arriben al 75% del 
valor normal de 
pluges. Mentre 
que a Almeria, 
Múrcia o Granada 
es dobla aquesta 
xifra

RECICLATGE MIRAL
Codi Gestor: E - 1317.12

RECUPERACIÓ DE METALLS I FERRALLA
EMPRESA AUTORITZADA PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

C/ Mòdega, 29 · 17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Tel. 972 47 88 85 / 652 61 69 75  ·  Fax 972 47 86 40

email: reciclatgemiral@hotmail.com

És l’hora del BIOGÀS

Diversos factors configuren una posició favorable, per fi, a favor del BIOGÀS.

- L’augment de preus de l’energia ha suposat la recerca de fonts alternatives als
combustibles fòssils. El Biogàs és una font per obtenir combustible de qualitat
a bon preu.  

- La UE s’ha posat com a objectiu prioritari que el 40% del Gas sigui d’origen re-
novable el 2030, i disminuir la dependència de Rússia (i d’Algèria). Els fons Next
Generation hi han d’ajudar significativament.

- Aquests fons europeus volen ser un estímul per a la transició energètica i per a
l’economia circular i el Biogàs és un dels seus objectius. En els propers dies, a
través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha de sortir una convocatòria d’ajuts
per a promoure el desenvolupament d’instal·lacions de Biogàs. 

- El Biogàs purificat, permet obtenir Biometà per injectar-lo a la xarxa de Gas Na-
tural, no essent necessari que la producció del Biogàs i el punt final de consum
estiguin situats físicament al mateix emplaçament.

- El preu del CO2 ha disparat el preu del Gas Fòssil, per contra el Biogàs és reno-
vable i en el Balanç el CO2 és negatiu.

- L’Estat Espanyol no ha aparegut en escena mentre que, per contra, a la resta
d’Europa la tecnologia ja està molt madura. S’estima un potencial de 10.000
plantes per al 2030.

- La indústria alimentària té una posició privilegiada per compatibilitzar la pro-
ducció de Biogàs i l’autogestió dels residus i purins.

Per contra, encara ara, l’excessiva regulació i la infinita tramitació administrativa
suposen un fre i desincentiven les oportunitats d’inversió.

www.edepura.com

Tel. 972 27 64 53
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L
a majoria de ciutadans 

preocupats pel medi 

ambient busquen mit-

jançant petits gestos 

quotidians reduir les 

emissions que gene-

ren, en un compromís per lluitar 

contra el canvi climàtic. Si ja per si 

mateix viatjar en autobús genera 5,5 

vegades menys emissions que fer-

ho en vehicle privat, la companyia 

de mobilitat Alsa, dins de la seva es-

tratègia mediambiental, vol aportar 

el seu gra de sorra amb una nova  

iniciativa.

Aquesta acció consisteix a oferir 

la possibilitat que els viatgers dels 

serveis de llarg recorregut i regio-

nals de la companyia coneguin qui-

na és la petjada de carboni que ge-

nera el seu viatge en autobús. I, a 

continuació, tenen la possibilitat de 

compensar aquest impacte ambien-

tal generat realitzant una petita 

aportació destinada a projectes de 

reforestació.

Aportació voluntària 
Fer-ho és molt fàcil. En el moment 

de comprar el bitllet a la seva pàgi-

na web (www.alsa.es), Alsa informa 

el viatger de la petjada de carboni 

generada pel seu viatge, que varia 

en funció de la distància de cada tra-

jecte. De manera voluntària, el client 

té la possibilitat de compensar 

aquesta petjada de carboni, realit-

zant una aportació que es destina a 

la reforestació de boscos al nostre 

país, que és on es produeixen les 

emissions. 

Per exemple, en un viatge  entre 

Madrid i Oviedo (450 quilòmetres 

de distància) es generen unes emis-

sions de 14 kg de CO
2
, i el viatger pot 

realitzar una aportació de 0,14 euros 

per compensar aquestes emissions. 

Amb aquesta iniciativa, Alsa vol 

convidar els seus clients a compen-

sar la petjada de carboni dels seus 

viatges, i contribuir a la reforestació 

de zones d’alt valor ecològic, amb 

l’ambiciós objectiu d’assolir la neu-

tralitat en carboni (és a dir, que es 

compensin tantes emissions conta-

minants com s’emetin) l’any 2050. 

Estratègia contra el canvi climàtic

Alsa ofereix als viatgers compensar 
les emissions de C0

2 
del seu trajecte

a La companyia d’autobusos facilita als passatgers reduir la seva petjada de carboni amb una aportació 
destinada a la reforestació. A més, els seus vehicles urbans seran de zero emissions el 2035

A dalt, un dels autobusos d’Alsa 
durant un trajecte de llarga 
distància, els passatgers del qual 
poden compensar les emissions 
generades. A l’esquerra, detall del 
primer autobús d’hidrogen que opera 
en una línia urbana, en concret a 
Torrejón de Ardoz.

Es tracta d’un exemple més del 

compromís mediambiental d’Alsa, 

que a través de les seves polítiques 

de sostenibilitat ha aconseguit re-

duir les seves emissions un 18,4% 

des del 2015.

Cap a les zero emissions 
En aquest sentit, dins del repte me-

diambiental de la companyia,  

aquest any ha llançat un nou com-

promís que es concreta en 

l’ambiciós objectiu que tots els au-

tobusos urbans operats per Alsa a 

Espanya siguin Zero Emissions 

l’any 2035. Aquest mateix compro-

mís de flota zero emissions es for-

mula referit específicament als au-

tocars de llarg recorregut per a l’any 

2040.

En l’actualitat el 15% de la flota 

que la companyia opera a Espanya 

ja és de propulsió alternativa en les 

diferents variants: elèctrics, propul-

sió híbrida, GNC/GNL i combusti-

bles dualitzats ECO tant GNC com 

GLP). En total, 455 vehicles que ja 

són una alternativa real als combus-

tibles fòssils.

A més, aquest mateix any ha fet 

un pas més en l’aposta per la mobili-

tat sostenible: ha iniciat l’operació 

del primer autobús d’hidrogen que 

opera una línia urbana de forma es-

table i permanent al nostre país, a 

Torrejón de Ardoz (Madrid). Per 

aconseguir-ho, la companyia comp-

ta a les seves instal·lacions amb una 

hidrogenera, la primera que està 

disponible per al transport públic, 

que garanteix el subministrament 

d’hidrogen al vehicle. Un pas més 

per aconseguir una mobilitat que 

cuidi el planeta.

El 5 d’abril passat es va iniciar la 
primera sembra del Bosc Alsa a 
Congosto de Valdavia (Palència). 
Gràcies a les aportacions 
voluntàries per part de més de 
12.500 clients –que van ser 
duplicades per la companyia–es 
van plantar 11.250 arbres en vuit 
hectàrees en una àrea que va 
resultar arrasada en un devastador 
incendi el 2020. La petjada 

compensada pels viatgers va ser de 
109.439 quilograms de diòxid de 
carboni i equival al CO

2  
que 

suprimeixen de l’atmosfera més de 
650 arbres al llarg d’un any.

Aquesta primera actuació forma 
part d’un projecte més ampli que  
contempla la plantació de 92.000 
arbres en una superfície total de  58 
Ha. En conjunt, s’estima que 
aquesta massa forestal sigui capaç 

d’absorbir 81.989 tones de CO2  a 
cicle complet. Per desenvolupar 
aquesta iniciativa Alsa ha comptat 
amb la col·laboració de CO2 
Revolution, companyia espanyola 
líder en reforestació, que combina 
mètodes tradicionals amb les noves 
tecnologies, sent pionera en el 
desenvolupament de llavors 
intel·ligents i en la plantació per 
mitjà de drons.

Reforestació de vuit hectàrees al Bosc Alsa, a Palència
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D’
acord amb la in-
vestigació porta-
da a terme per 
l’experta Rachel 
Mazac i un equip 
de col·legues de 

la Universitat d’Hèlsinki (Finlàn-
dia), reemplaçar aliments d’origen 
animal (anomenats ASE) per ali-
ments del futur o novel com la llet 
cultivada, aliment d’insectes o la 
micoproteïna en les dietes euro-
pees, podrien rebaixar potencial-
ment l’escalfament global, l’ús de 
l’aigua i de la terra en més del 
80 %.

Els actuals estudis sobre dietes 
alternatives, com les vegetarianes, 
les veganes o les flexitarianes, han 
demostrat els beneficis sanitaris i 
mediambientals de canviar cap a 
un consum menor de carn. No obs-
tant, davant de les opcions actual-

ment disponibles riques en proteï-
nes i basades en les plantes 
(PBPR), com els llegums o el gra 
(NFF) produïts mitjançant noves 
tecnologies com les de cultiu de 
cèl·lules, o sota les guies regulado-
res dels aliments novel, aquests 
poden contenir una gamma més 
completa de nutrients essencials.

Els NFF tendeixen a ser més 
eficients per a la terra i l’aigua que 
els existents ASF. Mazac i el seu 
equip van aplicar un model de pro-
gramació per identificar combi-
nacions òptimes dels ASF, op-
cions de PBPR i NFF vigilant que 
complissin els requeriments nu-
tricionals mentre minimitzaven 
el potencial d’escalfament global i 
la utilització de l’aigua i de la terra. 
Els autors van trobar que substi-
tuir els ASF en les dietes europees 
pels NFF (aliments d’insecte, llet 

cultivada i proteïnes microbianes) 
podria reduir tot l’impacte me-
diambiental (el potencial escalfa-
ment global, la utilització de 
l’aigua i de la terra) en més del 
80 %, alhora que van veure que 
és una opció nutricionalment 
adequada.

Els experts conclouen que, a 
més de mostrar la potencial con-
tribució dels aliments novel cap a 
un sistema alimentari més soste-
nible, aquestes troballes revelen 
sinergies relacionades amb cada 
opció alimentària dins del context 
europeu. 

Alimentació 

i medi ambient

Una alimentació equilibrada és 
un element bàsic per a la cura de 
la salut. El canvi climàtic, cada ve-
gada més evident, afecta de mane-
ra directa els cultius i els aliments 
dels quals disposem. Medi am-
bient i salut van de la mà, per això 
Laura González, responsable de 
nutrició i salut de Nestlé, dona al-
gunes pistes per contribuir a re-
duir l’efecte hivernacle. “Una fa-
mília que s’esforça cada dia per se-

Mirant al futur

Els nous aliments 
redueixen l’impacte 

mediambiental un 80 %
a Els anomenats nous aliments o ‘novel food’ podrien 

reduir l’impacte mediambiental de les dietes en un 80 %, 
segons les troballes d’un estudi difós per Nature.

Frenar aquesta situació crítica 

per al planeta està a les nostres 

mans. “Les grans empreses 

poden tenir un impacte positiu 

molt gran”, sosté aquesta 

experta, que explica que Nestlé 

s’ha compromès a assolir les 0 

emissions netes de gasos 

d’efecte hivernacle el 2050 amb 

l’objectiu de limitar l’augment 

global de la temperatura a 1,5 

graus centígrads.

“Des de la companyia fa anys 

que treballem per reduir les 

emissions de dues maneres: 

per un costat, el 100 % de 

l’energia elèctrica que fem servir 

a Nestlé España és de fonts 

renovables i per un altre, volem 

reduir l’ús de combustibles 

fòssils per energies que són 

netes”, informa.

Un altre exemple és 

Mercadona: el nou model de 

botiga permet una reducció del 

consum energètic de fins a un 

40%, respecte a un supermercat 

convencional. Incorpora 

mesures d’aïllament i estalvi per 

millorar l’eficiència energètica: 

en façanes i cobertes, mobles 

de fred coberts, refrigeració per 

CO2 o il·luminació LED. Amb el 

propòsit de millorar la qualitat 

de l’aire a les ciutats, 

l’optimització logística és 

l’estratègia clau de Mercadona. 

Això els permet transportar 

més amb menys i aprofitar 

al màxim cada litre 

de combustible i cada 

quilòmetre. A més, 

entre les mesures per evitar 

els residus alimentaris, 

Mercadona disposa des de fa 

anys d’una política de gestió de 

residus per reduir aquestes 

deixalles en tots els seus 

processos.

¿Què podem 
fer per frenar el 
canvi climàtic?

TEXT María Velasco

Mercadona. El  nou model de botiga 
permet una reducció del consum 

energètic de fins a un 40% respecte 
d’un supermercat convencional

és el percentatge 
d’efecte 
hivernacle que 
provoquen 
els sistemes 
de producció 
d’aliments

30%

4.300
litres d’aigua són 
necessaris per 
produir un quilo 
de pollastre

guir les pautes d’una dieta 
saludable i s’hidrata correcta-
ment, però s’asseu a taula envolta-
da d’un entorn amb un aire conta-
minat, galledes d’escombraries, 
envasos, deixalles… estarà cui-
dant molt la seva alimentació, 
però el que els envolta està min-
vant la seva salut. 
      És clar que una alimentació sa-
ludable també necessita un en-
torn saludable perquè, d’una altra 
manera, ens quedem a mitges en 
la cura de la nostra salut”, exposa 
González. S’ha de tenir en compte 
que la producció dels aliments 
que consumim també té impacte 
en el medi ambient i genera con-
taminació, ja que esgotem recur-
sos naturals.
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Alimentació 

i medi ambient

Mirant al futur

Frenar aquesta situació crítica 

per al planeta està a les nostres 

mans. “Les grans empreses 

poden tenir un impacte positiu 

molt gran”, sosté aquesta 

experta, que explica que Nestlé 

s’ha compromès a assolir les 0 

emissions netes de gasos 

d’efecte hivernacle el 2050 amb 

l’objectiu de limitar l’augment 

global de la temperatura a 1,5 

graus centígrads.

“Des de la companyia fa anys 

que treballem per reduir les 

emissions de dues maneres: 

per un costat, el 100 % de 

l’energia elèctrica que fem servir 

a Nestlé España és de fonts 

renovables i per un altre, volem 

reduir l’ús de combustibles 

fòssils per energies que són 

netes”, informa.

Un altre exemple és 

Mercadona: el nou model de 

botiga permet una reducció del 

consum energètic de fins a un 

40%, respecte a un supermercat 

convencional. Incorpora 

mesures d’aïllament i estalvi per 

millorar l’eficiència energètica: 

en façanes i cobertes, mobles 

de fred coberts, refrigeració per 

CO2 o il·luminació LED. Amb el 

propòsit de millorar la qualitat 

de l’aire a les ciutats, 

l’optimització logística és 

l’estratègia clau de Mercadona. 

Això els permet transportar 

més amb menys i aprofitar 

al màxim cada litre 

de combustible i cada 

quilòmetre. A més, 

entre les mesures per evitar 

els residus alimentaris, 

Mercadona disposa des de fa 

anys d’una política de gestió de 

residus per reduir aquestes 

deixalles en tots els seus 

processos.

¿Què podem 
fer per frenar el 
canvi climàtic?

TEXT María Velasco

Mercadona. El  nou model de botiga 
permet una reducció del consum 

energètic de fins a un 40% respecte 
d’un supermercat convencional

és el percentatge 
d’efecte 
hivernacle que 
provoquen 
els sistemes 
de producció 
d’aliments

litres d’aigua són 
necessaris per 
produir un quilo 
de pollastre

     Tots els aliments necessiten ai-
gua i energia independentment 
de si són transformats o no du-
rant el procés. Són els aliments a 
base de proteïnes animals els 
que fan un ús més intensiu 
d’aquests recursos i els que, per 
tant, tenen un impacte més gran 
en el medi ambient. En termes de 
sostenibilitat, l’experta en nutri-
ció recomana el consum de pro-
teïnes vegetals en lloc d’animals. 
“Els aliments d’origen vegetal i 
per tant, el seu consum, tenen un 
impacte més petit sobre el canvi 
climàtic. Si el comparem amb la 
producció dels d’origen animal, 
s’observa que produeixen menys 
gasos d ’efecte hivernacle”, 
apunta. 

     El cultiu és una peça clau per a 
la fertilitat de la terra i aquests 
aliments necessiten menys re-
cursos per a la seva producció 
que els d’origen animal. “Per pro-
duir un quilo de llenties, per 
exemple, es necessiten 1.250 li-
tres d’aigua mentre que per pro-
duir un quilo de pollastre en ca-
len fins a 4.300”, compara.

L’impacte del canvi climàtic 
en l’agricultura perjudica també 

la disponibilitat i accés a deter-
minats aliments. Tot això afecta 
de manera directa la salut de les 
persones. 

“En l’estudi de The Lancet ‘Ali-
ments, Planeta i Salut’ s’indica 
que els sistemes de producció de 
productes alimentaris provo-
quen aproximadament entre el 
25-30 % de l’efecte hivernacle, per 
tant, l’alimentació influeix en el 
canvi climàtic i aquest al seu torn 

afecta l’agricultura perquè puja 
la temperatura mitjana, es pro-
dueixen canvis bruscos en les 
pluges, un nombre més alt 
d’inundacions... que influeixen 
en plantacions i cultius i en la 
producció d’aliments”, assenya-
la Laura González.

L’augment de la temperatura 
terrestre ha obligat al desplaça-
ment d’alguns cultius a zones 
més altes com ja ha passat amb el 
cafè. El canvi climàtic no només 
afecta la supervivència de deter-
minades espècies animals, tam-
bé posa en el punt de mira la dis-
ponibilitat d’alguns aliments, co-
sa que suposa un greu risc per a 
la nostra salut, afegeix la nutri-
cionista.
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TEXTGuzmán Robador (EFE)
TEXTAgències

Precipitacions

La farina d’insectes

A Andalusia i 
Catalunya hi ha 
zones que no 
arriben al 75% del 
valor normal de 
pluges. Mentre 
que a Almeria, 
Múrcia o Granada 
es dobla aquesta 
xifra
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