coberta x un bon clima 2 20/6/08 11:01 P gina 2
C

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Calculadora de carboni 9-6-08

20/6/08

10:52

Página 2

Sumari
4/5

2

Informació prèvia

6/7

Capítol 1 L’atmosfera de la Terra

8/9

Capítol 2 Com funciona l’energia

10/11

Capítol 3 Fonts d’energia

12/13

Capítol 4 Electricitat

14/15/16/17

Capítol 5 Aliments

18/19

Capítol 6 Transport

20/21/22/23/24/25

Capítol 7 Compres

26/27/28/29

Capítol 8 Residus

30/31/32

Capítol 9 Llar

33/34/35

Capítol 10 Feina

36/37

Capítol 11 Lleure

38/39

Capítol 12 Vacances

40/41

Capítol 13 Qualitat de vida

42/43

Capítol 14 Les vostres emissions de carboni

44/45

Capítol 15 Glossari

46/47/48/49

Capítol 16 Calculadora de diòxid de carboni

50

Capítol 17 Auditoria d’emissions i motxilla ecològica

Calculadora de carboni 9-6-08

20/6/08

10:52

Página 3

Des del moment en què ens aixequem al matí
fins que anem a dormir, gairebé totes les activitats que realitzem i els béns materials que
posseïm o que fem servir, impliquen consumir
energia, i això avui dia significa contribuir a les
emissions a l’atmosfera. La petjada de carboni
és una mesura d’aquesta contribució personal
al canvi climàtic, a partir de les emissions de
diòxid de carboni (CO2).
Una ciutadania que visqui amb consciència
ambiental és un element indispensable per
començar un canvi global en el que tots els sectors s’apliquin en ser més austers respecte a l’ús
dels recursos planetaris.
Aquesta guia vol ser una aportació per a aprendre a pensar en termes de petjada de carboni i
donar eines per animar a viure de manera
ambientalment més responsable.
El planeta experimenta un procés d’escalfament. La comunitat científica mundial coincideix
a afirmar que la responsable d’aquest fenomen
és la crema de combustibles fòssils, que alhora
és responsabilitat dels éssers humans, en part per
ignorància i en part perquè no volem canviar la
nostra manera de viure.
Les emissions de CO2 han esdevingut el termòmetre del nostre temps. Com el termòmetre,
és una prova analítica de primer ordre; no ens
mesura altra cosa que la febre. No ens fa una
diagnosi sinó que mesura la temperatura. De la
mateixa manera, familiaritzar-se amb les emissions de CO2 d’una activitat, un producte o un
servei i mesurar-la no és una diagnosi sinó una
prova analítica per dur a terme una diagnosi i
un pla d’acció per a minvar la febre.
La proposta per ajudar a resoldre aquest problema és que a nivell individual canviem els nostres estils de vida per reduir la nostra contribució
a l’augment del CO2 que produïm, tot adoptant el
que es coneix com un estil de vida amb un nivell
de CO2 baix.

Les activitats que generen més CO2 són la circulació de vehicles a motor, la calefacció de les
llars, la generació d’electricitat, els desplaçaments en avió, la fabricació d’articles a les fàbriques i el transport a llarga distància. Amb un
estil de vida caracteritzat per un nivell de carboni baix, compartim el cotxe per anar a treballar,
aïllem les llars, marxem de vacances en tren,
comprem productes del país i consumim aliments locals. D’aquesta manera, també millorem la nostra qualitat de vida.
Modificar determinats aspectes bàsics del nostre estil de vida, per propi convenciment i exercici, és saludable. Els aliments frescos i l’exercici
diari són bons per a la salut, ens fan estar de millor humor i ens ajuden a concentrar-nos. Els productes de qualitat duren anys, i no cal que els
substituïm cada cert temps. Utilitzar el transport
públic i compartir el cotxe per anar a treballar elimina l’estrès de la conducció i ens permet parlar
i relaxar-nos, i comprar productes locals fa augmentar els salaris de l’entorn.
Aquest llibre conté la informació que necessiteu per reduir les emissions de carboni un 75%
en deu anys, tot i que us suggerim fer-ho a un ritme del 3% cada any. Es tracta de calcular, reduir
i compensar les emissions de CO2 mitjançant una
auditoria d’emissions.
A la guia analitzem deu àrees de les nostres vides i presentem mètodes senzills per reduir el CO2
a cadascuna d’elles. També incloem una calculadora, que podeu emprar per calcular les vostres
emissions de CO2. Si seguiu les directrius d’aquesta guia, tindreu la satisfacció de veure com les vostres emissions es redueixen any rere any. Arribar a
una disminució del 3% és ben fàcil, i molts de vosaltres veureu que durant el primer any supereu de
llarg aquesta xifra.

CALCULADORA DE CARBONI

Presentació

3

Calculadora de carboni 9-6-08

20/6/08

10:52

Página 4

Informació prèvia
Abans d’analitzar les àrees concretes, cal
que tinguem clars alguns conceptes que ens
ajudaran a entendre les reduccions de diòxid
de carboni (CO2)
La majoria de formes d’energia que emprem
produeix CO2. La quantitat de CO2 generat és
proporcional a la quantitat d’energia emprada,
aproximadament. Per simplificar, menys energia = menys CO2.
Els combustibles fòssils són bàsicament carboni. En cremar-se, cada àtom de carboni «agafa» dos àtoms d’oxigen de l’aire i plegats esdevenen diòxid de carboni. El CO2 no és un producte derivat del combustible, és combustible en
forma de gas, amb l’afegit de l’oxigen. Per tant,
per cada quilo de combustible que posem en un
cotxe, el tub d’escapament deixa anar aproximadament tres quilos de diòxid de carboni. Si el motor és més eficient, el cotxe pot recórrer més quilòmetres amb el mateix contingut de combustible, però el CO2 emès sempre és proporcional a
la quantitat de combustible utilitzat. Els aliments
també són carboni i, per tant, els humans també generem CO2, però en quantitats molt més
petites que no pas les màquines i són d’origen
biològic.
El CO2 i la resta de gasos amb efecte d’hivernacle reben el seu nom perquè retenen la calor
dins l’atmosfera de la Terra. N’hi ha amb més poder d’escalfament global que el CO2, però presents
en menor quantitat, com el metà, vint vegades
més agressiu que el CO2, i l’òxid nitrós, 300 vegades més perjudicial. Per calcular l’efecte de diverses activitats, aquests gasos apareixen com a
equivalents del CO2, per exemple: un quilo de metà
equival a vint quilos de CO2. Vegeu al glossari Potencial d’Escalfament global.
L’energia resultat de combustibles s’expressa
en unitats diferents: kWh en el cas de l’electricitat, calories en el de l’alimentació, ampers hora
en el de les piles, i tèrmies en el del gas. En aquesta guia apareixen totes convertides a kWh per facilitar un punt de referència comú.

4

A la guia fem servir els noms de Joan (pare),
Maria (mare), Pere (fill) i Clara (filla) en els exemples. Cadascú sap com és la seva família i pot
adaptar els noms, gèneres i integrants.
Tot seguit mostrem alguns exemples de l’energia que requereixen diverses activitats, i la quantitat de CO2 que generen per hora:
Emissions de CO2 en una hora
Activitat
Energia (kWh) CO2 (kg)
Conduir un cotxe
45
12
Viatjar en autobús
13
3,3
Anar en bicicleta
0,77
0
Volar en avió (per persona)
500
435 *
Fer servir un radiador elèctric 2
0,86
Veure la televisió
0,12
0,041
Escoltar la ràdio
0,04
0,014
Passejar
0,40
0
Dormir
0,08
0
*Les xifres del transport per avió inclouen un factor de 3
per la destructivitat addicional de les emissions a altituds
elevades

Indicadors de sostenibilitat
Des de fa 150 anys, les societats occidentals
mesuren el seu èxit d’acord amb la riquesa
de les rendes nacionals (Producte Interior
Brut), una mesura que no reflecteix les desigualtats socials ni internalitza els efectes
negatius del consum de recursos sobre el
planeta. Un creixement continuat del PIB
poques vegades és sostenible ambientalment
ni socialment, per la qual cosa es prova de
trobar indicadors més coherents amb la
situació ecològica global. Els més emprats
actualment són l’índex de progrés real (GPI
Genuine Progress Indicator), actualitzat per
l’organització Redefining Progress, i l’índex de
desenvolupament humà (IDH) de les Nacions
Unides. Els indicadors biofísics van encara
més enllà: són l’índex planeta viu, la motxilla
ecològica i la petjada ecològica, una part de
la qual és la petjada de carboni.
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La nova factura de l’electricitat
A les nostres factures de l’electricitat podem observar, a més de la despesa en euros, el nostre
consum energètic (en kWh), i saber si es troba
dintre de la mitjana, si és més eficient, o bé si malversem l’energia. Cada persona es pot convertir
en quelcom més que un consumidor d’energia, i
actuar per reduir el seu consum i defensar una
producció d’energia més neta.
La factura elèctrica explica la procedència de
l’energia consumida (la composició de l’anoConsum elèctric d’un habitatge
kWh / any
Consum baix
< 1.500
Consum estàndard 1.500 – 3.000
Consum elevat
> 3.000

kWh / dia
<4
4–8
>8
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menat mix elèctric o barreja) i per tant el diòxid de carboni (CO 2) emès per produir-la així
com els residus radioactius de les fonts electronuclears utilitzades, una vella reivindicació
ecologista. També s’han creat les eines legals
per identificar amb garanties la producció d’energies renovables.
Les factures d’electricitat inclouen tota aquesta informació, obligatòria des de l’1 d’abril del
2008. El model que han de seguir les companyies distribuïdores ha de ser d’acord amb el que
estableix la Circular 1/2008, de 7 de febrer, de
la Comissió Estatal de l’Energia (BOE 45, 21 de
febrer).
Aquesta informació encara no es troba a les
factures de subministrament de gas natural i
aigua.
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CAPÍTOL 1

L’atmosfera de la terra
Fa ben poc que s’ha sabut que l’atmosfera de
la Terra la formen i regulen els organismes
que viuen a la seva superfície. Tot seguit
trobareu una explicació senzilla de com s’ha
arribat a aquesta conclusió.
La Terra es mou per l’espai, un medi que no fa
possible la vida. A l’espai no hi ha gasos respirables i els rajos solars cremen i irradien. Al principi les úniques formes de vida que hi havia a la Terra eren bacteris que podien sobreviure allà on
nosaltres no podríem. Aquests primers bacteris
emetien gasos que van enriquir l’atmosfera, fet
que va donar lloc a la creació de bacteris més
complexos. Alhora, aquests van emetre gasos que

van enriquir encara més l’atmosfera, i van permetre l’aparició de formes de vida més complexes i delicades, cadascuna de les quals enriquia,
alhora, l’atmosfera del planeta. Com a resultat d’aquesta evolució va aparèixer un plàncton oceànic
denominat Emily, que emetia un gas mitjançant
el qual l’aigua es transformava en núvols, motiu
pel qual va aparèixer la pluja. Amb la pluja, la Terra es va fer humida i la vegetació va començar a
ocupar-ho tot. Alhora, les plantes van facilitar l’oxigen i l’aliment necessari per als animals.
Les formes de vida de la Terra han evolucionat
de manera que l’atmosfera i la temperatura es regulen per mitjà d’una retroalimentació natural. Per
exemple, les plantes dels climes freds desenvo-

121

Emissions
vinculades amb les Entre
energies fòssils 6 i 8

Intercanvis
sòl-atmosfera

Creixement i
descomposició
de les plantes

Atmosfera
750

0,5
60

60

Biosfera
Entre 540 i 610
Incendis

Canvis
en l’ús del
sòl

1,5

Sòls i
matèries orgàniques
1.580

Les xifres indiquen l’existència i els fluxos de carboni
expressades en giga tones (milers de milions de tones) de carboni.
Les fletxes són proporcionals al volum de carboni.
Les xifres dels fluxos reflecteixen els volums intercanviats cada any.
Velocitat dels processos d’intercanvi
Molt ràpid (menys d’un any)

Dipòsit
de carboni
3.000

Ràpid (d’un a deu anys)
Lent (de 10 a 100 anys), 2001
Molt lent (més de 100 anys)
Fonts: Center for Climatic Research, Institute for Environmental Studies, Universitat de
Wisconsin a Madison (Estats Units); Okanagan University College (Canadà),
Departament de Geografia; WorldWatch, desembre 1998; Nature GIEC, 2001 i 2007.
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lupen fulles de color verd fosc que els permeten
absorbir la calor del Sol. En els climes més càlids,
desenvolupen fulles de color verd clar que reflecteixen la calor del Sol cap a l’atmosfera. Així, unes
i altres ajuden a mantenir una temperatura constant a la Terra. Els boscos tropicals estan coberts
permanentment per núvols que formen una gran
superfície blanca; aquesta superfície reflecteix la
radiació i la fa tornar a l’atmosfera, de manera que
el planeta es manté fred. El científic James Lovelock va denominar Gaia aquest sistema autoregulador de la Terra i les formes de vida que l’habiten.
Així es pot mantenir una temperatura raonablement constant, tot i que la calor del Sol variï per
les explosions i les taques solars.
A més, cada 100.000 anys, aproximadament,
es dóna un cicle natural d’èpoques de calor seguides de glaciacions. Tot analitzant les bombolles que apareixen a les glaceres, els científics han
arribat a la conclusió que la temperatura de la Terra s’enfila i cau segons la quantitat de diòxid de
carboni (CO2) present a l’atmosfera. Com més n’hi
ha, més s’escalfa el planeta. Això passa perquè el
CO2 actua com si fos una manta sobre la Terra i
reté la calor que prové del Sol.

Página 7

Els animals generen CO2 i les plantes l’absorbeixen. Assimilen el carboni en els seus teixits i
emeten oxigen fresc. Els animals es tornen a menjar el carboni en forma d’aliments i respiren l’oxigen. És una relació d’equilibri que rep el nom de
cicle del carboni.
Els éssers humans hem descobert el petroli i el
carbó, combustibles que provenen de les plantes
i els animals morts que han experimentat un procés de descomposició i compressió durant milions
d’anys. Aquestes substàncies són bàsicament carboni. En cremar-se, el carboni es combina amb l’oxigen de l’atmosfera i junts formen el CO2. Com a
conseqüència de cremar aquesta enorme font de
carboni fora del seu cicle normal, els éssers humans hem emès molt més CO2 a l’atmosfera del
que hi ha hagut mai durant les darreres quatre eres
de calor i glaciació. Com a resultat, el planeta s’escalfa a un ritme molt més ràpid del que es coneix
des que es tenen registres. I precisament això és
el que provoca el canvi climàtic i l’augment de les
tempestes, el desglaç i la pujada del nivell del mar.
Si adquirim estils de vida caracteritzats per un
nivell de diòxid de carboni baix, emetrem molt
menys CO2 a l’atmosfera.

Intercanvis
oceà-atmosfera

Organismes marins
3
Aigües de superfície
1.020

90
Carboni
orgànic
dissolt
700

40

92
Hidrosfera
6

38.000

4
50

Litosfera:
sediments marins
i roques sedimentàries

Intercanvis aigüe
de superfície-aigües
profundes
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CAPÍTOL 2

Com funciona l’energia
És més fàcil portar un ritme de vida
caracteritzat per un nivell de diòxid de
carboni baix si comprenem com funciona
l’energia i què passa quan la utilitzem. Aquest
capítol el dediquem a explicar de forma molt
senzilla què és l’energia i com funciona.
L’energia és una força que té la capacitat de produir algun efecte, com ara propulsar un cotxe
fins dalt d’una muntanya, fer funcionar un portàtil, escalfar aliments en una cuina o activar l’organisme d’un humà perquè nedi. L’energia es
pot emmagatzemar per utilitzar-la en el futur, bé
en forma química, com en el cas dels combustibles o les bateries, en forma potencial, com per
exemple bombar aigua fins dalt d’un turó per ferla tornar avall posteriorment per una turbina, o
com a aliment.
L’energia es pot transferir, però no desapareix
mai. Els rajos del Sol van arribar a la Terra fa milions d’anys i van ser absorbits per la vegetació,
que emmagatzemà l’energia en forma de molècules compostes bàsicament de carboni. Amb el
pas dels anys, aquesta vegetació va quedar comprimida de manera que posteriorment es va transformar en petroli. Quan el cremem, el petroli és
capaç de propulsar un cotxe. El motor perd energia en forma de calor, que alhora escalfa l’aire. La
resta propulsa el cotxe. L’energia canvia de forma i d’indret, però no desapareix mai.
La matèria es pot transformar, però tampoc
desapareix mai, si se n’exclouen les reaccions
nuclears. Per mitjà de l’energia del Sol, les plantes generen aliment a partir del diòxid de carboni (CO2) de l’atmosfera. Per cada 3,67 kg de
CO2 absorbit per una planta, aquesta és capaç
de generar 1 kg de carboni i 2,67 kg d’oxigen.
Quan cremem aquest quilo de carboni en forma
de petroli, agafa 2,67 kg d’oxigen de l’aire i produeix 3,67 kg de CO2. El CO2 no és un subproducte del combustible, és el cos del combustible que ha canviat de forma líquida a gasosa i
ha passat a l’exterior per mitjà del tub d’escapament. La matèria canvia de forma i d’indret,
però no desapareix mai.
8
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A la Terra hi ha tres tipus bàsics d’energia: les
energies renovables, la basada en el carboni i l’energia nuclear. Les energies renovables s’extreuen
del moviment que es dóna a la natura com ara del
vent, el mar, les cascades i de la calor que arriba
en forma de rajos solars o que prové del nucli de
la Terra. No té subproductes perquè no empra
combustibles. L’energia basada en el carboni inclou el petroli, el carbó, el gas, la fusta i els aliments. Per tal d’extreure energia del carboni cal
cremar-lo o ingerir-lo; en tots dos casos es genera diòxid de carboni. (Ens pot sorprendre que el
petroli i les patates siguin el mateix tipus d’energia. Alguns tipus de carboni funcionen bé tan si
es cremen com si s’ingereixen, com ara les fruites seques i l’alcohol.)
L’energia nuclear s’obté dividint àtoms, tot generant residus altament perillosos. Aquesta ener-

gia s’empra per bullir aigua i fer funcionar turbines que generen electricitat.
L’energia es pot mesurar en kilowatts per hora
(kWh), que corresponen a una potència de 1.000
watts emprats al llarg d’una hora. És la quantitat
d’energia que es necessita per fer funcionar deu
bombetes de 100 W durant una hora.
Altres unitats que ens permeten mesurar l’energia són les calories, els joules i els volt-ampers-hora. Totes mesuren la mateixa energia que
els kWh, però en unitats diferents. Per exemple,
un kWh equival a 860 kilocalories. Els humans
consumim unes 3.000 kilocalories al dia, que corresponen a 3,5 kWh, la quantitat d’energia que
cal per fer anar una bombeta de 100 W durant 35
hores. Imaginem-nos la quantitat de feina que un
humà pot fer en un dia: això ens mostra la increïble eficiència del nostre cos.

El metabolisme energètic de Catalunya
El metabolisme energètic és un concepte que
utilitza l’analogia del metabolisme dels éssers
vius per a entendre com funciona la societat. En
aquest cas, per estudiar quanta i quina energia
s’utilitza, per a què s’utilitza, i què se n’obté.
Els resultats d’un estudi sobre el metabolisme de
Catalunya impulsat pel Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS) mostren que
cada cop necessitem més energia per fer funcionar l’economia, i no millorem l’eficiència. Les
fonts energètiques que fem servir han canviat,
però el gas i el petroli, gairebé 100% importats i
que cada cop seran més cars i escassos, sumen
tres quartes parts de tota l’energia. Les energies
renovables tenen encara un paper massa petit.

Segons l’estudi, la política energètica ha d’establir mesures per a la moderació del consum,
mitjançant l’estalvi i l’eficiència a tots els nivells.
A més, Catalunya s’ha de preparar per al tancament de les nuclears. Aquestes mesures han
d’anar acompanyades de polítiques territorials,
econòmiques i industrials adequades, i aprofitar
sinergies amb les actuacions contra el canvi climàtic. Els sectors clau on s’ha d’actuar són el
transport (que consumeix la meitat de tot el
petroli), la construcció, la fiscalitat, les energies
alternatives, la recerca i la innovació.
El títol de l’estudi és Anàlisi del Metabolisme
Energètic de l’Economia Catalana, i es pot
descarregar des de la web del CADS
(www.gencat.cat/cads).
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CAPÍTOL 3

Fonts d’energia
Tot seguit analitzem les emissions de diòxid
de carboni (CO2) associades a diversos tipus
d’energia. La unitat d’energia que emprem
per fer la comparació és el kilowatt-hora
(kWh). El CO2 en el punt d’ús correspon al CO2
emès, per exemple, quan cremem carbó,
sense tenir en compte la gasolina utilitzada
pel camió que ens l’ha fet arribar ni les
emissions de la refineria, ni la utilització en
l’extracció.
Els biocombustibles provenen de la biomassa
de les plantes. Si són cultivades els anomenem
agrocombustibles, i agrocarburants si són líquids per a vehicles. Les emissions de CO2 en
el punt d’ús dels biocombustibles són la quantitat de CO2 emesa en cremar-los, sense tenir
en compte el CO2 que han absorbit durant tot
el procés de creixement ni les emissions durant la seva producció.
Emissions de CO2 de diverses fonts d’energia
Font d’energia
CO2 per kWh
Gas
0,19 kg
Carburants
0,28 kg
Biocombustibles
0,33 kg
Carbó
0,27 kg
Llenya
0,40 kg
Electricitat
0,0 kg *
El cost depèn, en bona mesura, dels proveïdors.
* En el punt de consum.

Com podem veure a la taula, sembla que alguns combustibles generen menys CO2 per kWh
d’energia que d’altres. Això té a veure amb les impureses del combustible, que fan difícil alliberar
l’energia quan es cremen, i amb la relació hidrogen/carboni. Per aquest motiu, el gas natural, el
combustible més pur i amb major contingut d’hidrogen, genera una energia molt més gran, comparant les seves emissions de CO2.
La taula següent mostra que algunes fonts de
combustibles són millors que d’altres a l’hora de
reduir les emissions de CO2. L’eficiència del dispositiu és un altre factor important. Per exemple,
10

la calefacció central és un mètode molt eficaç
d’escalfar una casa, però normalment les temperatures a dins són superiors a les d’altres llars i,
per tant, s’empra molt combustible. L’aïllament ha
de ser la prioritat, i cal que us plantegeu l’ús de
sistemes de calefacció més eficients.
A més, també detectem que els combustibles
amb les emissions de CO2 més petites no són necessàriament els més barats.
Arreu, l’electricitat tradicional es genera majoritàriament a partir de la crema de combustibles
fòssils. Comporta emissions de CO2 per kWh molt
elevades perquè entre la meitat i dos terços de l’energia es perd en transformar l’energia tèrmica
que s’allibera en corrent elèctric. Per tant, l’electricitat no és rendible ni eficient pel que fa al CO2
quan la utilitzem per a la calefacció (si n’exceptuem el seu ús per fer anar bombes de calor), però
és l’única opció que tenim per il·luminar i per fer
funcionar electrodomèstics.
Es diu que els agrocarburants són «neutres pel
que fa al carboni» perquè la quantitat de CO2 que
emeten l’han absorbit poc temps abans de l’atmosfera les plantes d’on provenen. Quan cremem un
agrocarburant, les plantes agrocombustibles que
creixen en d’altres indrets absorbeixen aquest CO2.
Però en aquestes terres hi podrien créixer arbres que absorbirien un CO2 que potser no es restabliria a l’atmosfera; per tant, aquest argument
és qüestionable. Fins i tot si dediquéssim totes les
terres de cultiu del món per fer-hi créixer agrocarburants, no satisfaríem les nostres demandes d’energia actuals, i a més necessitem aquestes terres per cultivar-hi aliments. L’única solució vàlida és reduir l’ús de l’energia estalviant l’energia
que malgastem.
En aquesta guia considerem que els agrocombustibles són millors que els combustibles fòssils, però no són una solució perfecta per reduir
les emissions de CO2. Segons diferents anàlisis
de cicle de vida, es poden establir les seves emissions en uns 650 g CO2/litre, depenent del procés utilitzat.
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Emissions de CO2 de les fonts d’energia durant tot el seu cicle de vida
Amb una càrrega del 50% en el cas dels biocombustibles i la fusta
Font d’energia
CO2 per kWh
Electricitat renovable
0,01 kg
Biocombustibles
0,14 kg
Llenya – sostenible
0,10 kg
Llenya – desforestació
1,00 kg
Gas
0,22 kg
Petroli
0,31 kg
Carbó
0,40 kg
Electricitat
0,43 kg ***

Cost per kWh
-*
16 c€
5,6 c€
2,7 c€
5,2 c€
10 c€
- **
9,3 c€

Catalunya Solar 2050
L’informe Catalunya Solar 2050, promogut per
Fundació Terra i elaborat per un grup d’experts catalans i alemanys, ha analitzat i
demostrat la viabilitat d’aconseguir un subministrament elèctric 100% renovable a
Catalunya en els propers anys.
Mitjançant una anàlisi de la demanda energètica
i diferents simulacions, la recerca mostra que el
conjunt de renovables (principalment energia
eòlica i fotovoltaica, amb el suport d’altres energies no fluctuants i de lliurament instantani com
la biomassa, la hidràulica o la geotèrmica), combinades amb estratègies d’eficiència energètica,
permetrien finalment satisfer la demanda durant
tots els moments de l’any.

L’informe també destaca que amb un inversió
anual de tan sols entre 60 i 80 euros per càpita es podrien construir totes les instal·lacions
necessàries per aconseguir aquesta fita d’una
Catalunya abastida totalment amb energies
netes l’any 2050, prescindint de combustibles
fòssils i de nuclears.
Les greus conseqüències climàtiques i ecològiques que comporta la utilització de fonts
d’energia fòssils i els riscos de l’energia
nuclear, demanen inevitablement l’aposta per
les tecnologies d’energia renovable, i les
dades demostren que aquesta transició és
possible. L’estudi és a:
http://www.ecoterra.org/articulos80cat.html

CALCULADORA DE CARBONI

* No disponible al mercat espanyol. ** Restringit el seu ús domèstic. *** Les emissions mitjanes canvien d’un any a l’altre, i d’una hora a una altra. Normalment el kWh és més contaminant al voltant del migdia, i menys a altes hores de la
vesprada. Per conèixer les emissions mensuals, consulteu l’Observatori de l’Electricitat de WWF/Adena:
ttp://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/que_puedes_hacer/observatorio_de_la_electricidad/index.cfm
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CAPÍTOL 4

Electricitat
L’energia que emprem a les llars representa el
9% del total de les emissions de diòxid de
carboni (CO2) nacionals. Prop del 35% té
l’origen en la calefacció. La resta correspon
als electrodomèstics, la cuina, els aparells
electrònics i il·luminació. Una llar mitjana
dedica 3.000 kWh a aquests usos cada any, fet
que genera prop de 1.290 kg de CO2.
Tot seguit trobareu una taula que reflecteix l’ús de
l’electricitat en una llar formada per dos adults i
dos infants. Hi ha vuit passos ben senzills que la
poden reduir més del 50%. A la taula de la pàgina
13 hi ha reflectit l’ús més eficient de l’electricitat.
En una llar normal, dutxar-se costa 200 € al cap
de l’any, posar el radiador, 70 €, i la rentadora,
70 €. Deixar un electrodomèstic de baix consum
engegat durant molta estona també fa acumular
despesa. Deu electrodomèstics en stand-by durant un any corresponen a 40 €.
El cost és proporcional a l’energia utilitzada,
que alhora és proporcional al CO2 emès.

Vuit maneres d’estalviar CO2 i diners
1. Els estils de vida caracteritzats per un nivell de
diòxid de carboni baix han de ser divertits.
2. Si en lloc de dutxar-se cada dia, ens dutxessim
dia si, dia no, es produiria un estalvi d’aproximadament 900 Kg de CO2 l’any.

Ús d’electricitat en una llar mitjana
Aparell
Consum per Cost per Usos o hores Consum
ús/hora
ús/hora
per dia
per any
Dutxa (20 l @ 40 ºC)
1.400 Wh 13,0 c€
Radiador (6 mesos/any)
2.000 W
18,6 c€
Rentadora (2 h)
2.000 W
18,6 c€
Cuina elèctrica
2.000 W
18,6 c€
10 electrodomèstics en stand-by
50 W
0,5 c€
Nevera
150 W
1,4 c€
Llum del rebedor
100 W
0,9 c€
Llum de la cuina
100 W
0,9 c€
Llum del replà
60 W
0,6 c€
Llum de la sala d’estar
60 W
0,6 c€
Llum del lavabo
100 W
0,9 c€
3 llums d’habitació
180 W
1,7 c€
Altres llums
60 W
0,6 c€
Televisor
120 W
1,1 c€
Ordinador
400 W
3,7 c€
Reproductor de CD
100 W
0,9 c€
Ràdio
40 W
0,4 c€
Total
12

4
2
1
2
24
6
8
6
6
4
2
2
2
4
2
1
1

Cost
per any

2.044 kWh 189,75 €
730 kWh 67,77 €
730 kWh 67,77 €
1.460 kWh 135,54 €
438 kWh 40,66 €
329 kWh 30,54 €
292 kWh 27,11 €
219 kWh 20,33 €
131 kWh 12,16 €
88 kWh
8,17 €
73 kWh
6,78 €
131 kWh 12,16 €
44 kWh
4,08 €
175 kWh 16,26 €
292 kWh 27,11 €
37 kWh
3,43 €
15 kWh
1,39 €
7.228 kWh 617,01€

Kg de CO2
emesos
per any
879
314
314
628
188
141
126
94
57
38
31
57
19
75
127
16
6
3.110 kg
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3. Aïlleu millor casa vostra per tal de no haver de
fer servir el radiador. L’estalvi és de prop de 300
kg de CO2 l’any.
4. Renteu la roba només quan sigui bruta. sovint
les bugades es poden reduir a la meitat i, si ho
fem amb aigua freda, podem arribar a estalviar
prop de 245 kg de CO2 l’any.
5. Desendolleu tots els electrodomèstics quan no
els feu servir. L’estalvi és d’aproximadament,
200 kg de CO2 l’any.
6. Utilitzeu bombetes de baix consum i apagueu
els llums quan no sigueu a les habitacions. L’estalvi és d’aproximadament 350 kg de CO2 l’any.
7. Heu estalviat prop de 1.600 kg de CO2 l’any. Us
mereixeu un regal. Què us sembla un massatge? Les activitats humanes generen una quantitat de CO2 insignificant.
8. L’aire condicionat consumeix molta electricitat
i se n’ha de fer un ús racional. No l’hauríem de
posar mai per sota els 25 graus. Cal buscar formes alternatives de refrescar la casa com ara
utilitzar tendals i persianes.

Ús més eficient de l’electricitat
Aparell
Consum per Cost per Usos o hores Energia
€
Kg de CO2
ús/hora
ús/hora
per dia estalviada estalviats estalviat
per any per any
per any
Dutxa (20 l @ 40 ºC)
1.050 Wh
9,7 c€
2 1.278 kWh 118,60€
549
Radiador (0 mesos/any)
2.000 W 18,6 c€
0
730 kWh 67,77€
314
Rentadora (2 h)
1.000 Wh
9,3 c€
0,5
548 kWh 33,95€
245
Cuina elèctrica
2.000 W
18,6 c€
2
0 kWh
0,00€
0
10 electrodomèstics en stand-by
50 W
0,5 c€
0
438 kWh 40,66€
188
Nevera
150 W
1,4 c€
6
0 kWh
0,00€
0
Llum del rebedor
20 W
0,2 c€
4
263 kWh 24,19€
113
Llum de la cuina
20 W
0,2 c€
4
190 kWh 17,41€
82
Llum del replà
15 W
0,2 c€
2
120 kWh 10,70€
52
Llum de la sala d’estar
15 W
0,2 c€
4
66 kWh
5,25€
18
Llum del lavabo
20 W
0,2 c€
2
58 kWh
5,32€
25
3 llums d’habitació
45 W
0,5 c€
2
98 kWh
8,51€
42
Altres llums
15 W
0,2 c€
2
33 kWh
2,62€
14
Televisor
120 W
1,1 c€
4
0 kWh
0€
0
Ordinador
400 W
3,7 c€
2
0 kWh
0,00€
0
Reproductor de CD
100 W
0,9 c€
1
0 kWh
0,00€
0
Ràdio
40 W
0,4 c€
1
0 kWh
0,00€
0
Total Estalvi: 52,88%
3.822 kWh 334,98€ 1.642 kg
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Tot seguit trobareu la taula que mostra un ús
més eficient de l’electricitat. Només hem canviat
els ítems en negreta.
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CAPÍTOL 5

Aliments
Els aliments generen emissions de
diòxid de carboni (CO2) de quatre maneres:
segons com són produïts, envasats,
emmagatzemats i transportats.
Producció
Tots els aliments tenen el seu origen a les plantes.
El CO2 generat pel procés de portar els aliments fins
a la taula depèn de les transformacions que experimenten des que són plantes. Les fruites i les verdures generen les emissions de CO2 més petites.
Senzillament creixen, són recollides, transportades,
rentades i cuinades una vegada abans de ser consumides. Els cereals els segueixen de prop. Es cullen i se sequen, processos que requereixen una
mica més d’energia.
Els aliments processats, és a dir, sotmesos a
un procés industrial per a la conservació, encara
empren més energia. Els productes lactis els processen les vaques, que emeten molt gas metà
mentre fan la digestió (un quilo de metà equival a

Aliments naturals i saludables
Una alimentació amb una petjada de carboni
baixa també és més saludable. Els aliments de
la part inferior de la piràmide alimentària, com
les verdures, les fruites, o els cereals, contenen nutrients i elements essencials, com vitamines i minerals, bàsics per al bon funcionament del nostre organisme. A més, els aliments frescos i no processats no contenen
additius ni conservants, substàncies que s’associen amb diferents riscos per la salut. Els
aliments de producció ecològica, a més, no
s’han vist exposats a pesticides, hormones o
altres productes de síntesi.
Tanmateix, posar en pràctica el cultiu dels
propis aliments a petita escala en un hort o
racó comestible és una aposta per la sostenibilitat i la salut: obtindrem aliments sense
substàncies afegides, que no hauran de ser
transportats des d’un indret llunyà, i amb totes
les propietats gustatives i nutricionals intactes.

14

vint quilos de CO2 en l’escalfament global, a cent
anys vista). Els formatges s’escalfen en tines,
s’emmagatzemen i es conserven en fred, i tots
aquests processos consumeixen energia. Els aliments que s’han de conservar en fred requereixen molta energia des del seu origen fins que arriben a taula.
La carn utilitza més energia que els aliments
processats. Els animals són les «màquines» que
transformen les plantes en carn, i per fer-ho empren molta energia. Una hectàrea de terra produeix set vegades més verdures que carn.
Els aliments ecològics (orgànics o biològics)
eviten l’ús de fertilitzants sintètics. Els adobs de
nitrogen consumeixen molta energia en la seva
producció, i alliberen òxid nítric, 300 vegades més
perjudicial per a l’escalfament global que no pas

20/6/08

10:52

el diòxid de carboni. Les emissions d’òxid nítric
són el principal problema de l’agricultura; per tant,
consumir aliments ecològics és una molt bona
manera de reduir les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle. A aquesta reducció de les
emissions cal afegir-hi l’augment del contingut
orgànic als sòls, on es fixa una gran quantitat de
carboni que, en una agricultura industrial, es convertiria en CO2.
En els estils de vida caracteritzats per un nivell
de diòxid de carboni baix, els aliments que es consumeixen són bàsicament productes frescos, verdures i cereals. Els aliments processats es reserven per acompanyar i per a ocasions especials.
La carn es menja en menys quantitat i de més
qualitat.
Envasament
L’energia que es requereix per fabricar una llauna és superior al valor de l’energia dels aliments
que conté. Les conserves són ideals per viatjar, anar de càmping i tenir-ne a casa per a
emergències, però és millor que no formin part
de la dieta habitual. Fabricar les llaunes, posar-

Página 15

hi aliments i reciclar-les requereix molta energia. Però, per tal que es conservin, els aliments
han de ser envasats. El millor que es pot fer és
comprar tants aliments frescos com sigui possible, com ara fruites i verdures. En segon lloc,
buscar bosses de paper, caixes, sacs... I en tercer lloc, buscar aliments amb l’envasament mínim, l’imprescindible. Això implica haver de
comprar a l’engròs. Cinc quilos d’arròs, per
exemple, tenen menys embalatge que cinc paquets d’un quilo.
Transport
El transport dels aliments pot requerir més energia que la producció i l’envasament. Es pot seguir la norma general següent: comprar productes locals, després del país, després transportats per mar i, per últim, transportats per avió
només per a ocasions especials. Es poden comprar aliments locals durant un període de l’any,
nacionals durant un altre període de l’any i estrangers per a la resta. Tot seguit presentem una
llista d’aliments i alguns suggeriments sobre on
trobar-los.

CALCULADORA DE CARBONI

Calculadora de carboni 9-6-08

15

Calculadora de carboni 9-6-08

20/6/08

10:52

Demaneu al botiguer d’on vénen els productes, si
no ho sap ho pot preguntar als majoristes.
Si un producte no es produeix al país, com el
cacau, compreu-lo elaborat al país d’origen. Els
estils de vida caracteritzats per un nivell de diòxid
de carboni baix miren de comprar tot el que es pugui en l’àmbit local sempre que sigui possible.
Verdures
Al nostre país es poden trobar verdures fresques
tot l’any. Cal prioritzar l’abastiment domèstic de
fruites i verdures de temporada. Els circuits de curta comercialització són més eficients energèticament perquè només distribueixen en l’àmbit local
o proper, del camp a la cuina. Cerqueu botigues de
queviures que respectin la identificació d’on provenen les verdures que venen.
Fruita
Les fruites és millor comprar-les en l’àmbit local,
ja que aquestes es poden haver collit més madures i ens estalviem emissions en el transport. Al
llarg de l’any es pot trobar una gran varietat de
fruites sanes i saboroses.
Lactis i ous
El nostre país és productor de lactis, i per tant és
fàcil trobar llet, mantega, formatge o ous del país
durant tot l’any.
Cereals
Busqueu un proveïdor local de blat, sègol, ordi, civada, blat de moro, arròs... d’aquesta manera, doneu suport al negoci d’un veí, a l’economia local.
Com més a l’engròs millor.
Llegums
Una gran família d’aliments que inclou, els cacauets, els cigrons, les faves, les garrofes, les llenties, les mongetes, els pèsols, els tramussos, la
soia... Tendres o secs, transformats en farines, oli
o sencers, són els vegetals més proteics. Directament, en mengem encara més de 4,5 quilograms per persona i any, una ingesta que malauradament tendeix a minvar.
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Carn
Catalunya és un país productor de carn i hi podreu trobar carn durant tot l’any a les carnisseries i marques locals. La carn pot ser més cara,
però menjar carn de bona qualitat amb menys freqüència pot ser mes beneficiós per a la salut.
Oli
L’únic oli d’oliva que és suc d’olives és l’extra
verge. La denominació d’origen en garanteix la
procedència, i si el comprem en garrafes estalviarem els envasos. El consum mitjà d’oli d’oliva per persona al nostre país és de 14 litres l’any.
Hi ha altres olis, però sovint no informen de la
seva procedència. L’oli de gira-sol, és el més corrent i econòmic, però en gran part és importat
d’Ucraïna.
Vi
Al país hi ha una gran varietat de vins de qualitat.
Cal fixar-se en la denominació d’origen i les diferents qualitats. Com més llunyans, més emissions
en el transport, malgrat que la logística de distribució del transport pot multiplicar el quilometratge dins el territori de l’Estat i fins i tot el continent.
Els envasos reciclables són els de vidre, tot i que
inclouen plàstic, paper, i taps de plàstic. Són preferibles els taps de suro que, a més, es poden reciclar amb les deixalles orgàniques. Els distintius
ecològics dels vins etiqueten els que són respectuosos amb el medi, el sòl i la salut.
Capricis
Els estils de vida caracteritzats per un nivell de
carboni baix permeten els capricis en les ocasions
especials: per què no sopar mangos, papaies, i
una ampolla de whisky el dia del nostre aniversari? El fet d’adquirir productes locals bona part de
l’any ja implica reduir les emissions de carboni de
manera radical, i els capricis exòtics encara són
més bons si només en mengem de tant en tant.
De tota manera, eviteu els articles transportats
per avió, atès que aquest mitjà de transport és
aproximadament vint vegades més perjudicial que
no pas el transport per carreteres.
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LES VERDURES DE TEMPORADA
època de collita de les principals verdures

Aquesta taula pot servir d’orientació per saber quan és la època de collita de verdures més comuns, ja que no és possible uniformitzar
unes èpoques de recol·lecció concretes i limitades per a tota la gran diversitat de microclimes i varietats de les múltiples espècies
que tenim a l’abast. Per exemple, per a la collita de tomàquet, la diferència del Bages al Maresme pot ser d’un mes. De ben segur
que serà útil per reprendre el coneixement popular desaparegut de saber quan és la temporada de cada verdura.
Temporada alta
Temporada baixa

er

gen

rer

feb

rç

ma

abr

il

ig

ma

jun

y

l

julio

ago

st

bre

em

set

e

ubr

oct

bre
bre
em esem
d
nov

Albergínia
All sec
Bleda
Carbassa
Carxofa
Cogombre
Col de Brussel·les
Enciam
Escarola
Espinac
Julivert
Moniato
Patata
Pebrot
Remolatxa
All tendre
Api
Bròquil
Carbassó
Ceba tendra
Col
Col-i-flor
Endivia
Espàrrec
Fava
Mongeta
Nap
Pastanaga

CALCULADORA DE CARBONI

Porro

Pèsol
Rave
Tomàquet
Cortesia de l’associació l’Era, Espai de Recursos Agroecològics
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CAPÍTOL 6

Transport
El transport és responsable de prop del 25%
del diòxid de carboni (CO2) generat amb un
ritme de vida normal. Modificar ben pocs
hàbits pot implicar una reducció del 60%.
A continuació analitzem el transport d’una
família tipus durant un any.
Us presentem una taula amb el CO2 per quilòmetre dels diversos mitjans de transport i el nombre
de quilòmetres que es poden recórrer emetent un
quilo de CO2.
Per cada quilòmetre recorregut en cotxe, se’n
poden recórrer prop de 3 en autobús, 7 en tren i
infinits en bicicleta. En canvi, només se’n podria
fer 1/3 en avió.
Les fonts més elevades de CO2 corresponen
als viatges a la feina i a les vacances familiars.
Amb les mesures que veureu tot seguit, en Joan
i la Maria van reduir les emissions de diòxid de
carboni de la seva família en el transport un 61%.
Què han fet?
1. En Joan o la Maria han trobat un company que
viu a pocs quilòmetres de casa seva, i ara fan
torns per anar a treballar amb el mateix cotxe.
S’han de desviar cinc quilòmetres i han de marxar deu minuts abans de casa, però redueixen
el consum de gasolina un 44% i s’estalvia 800
kg de CO2 per any i 350 €.
2. La Maria i en Joan han decidit comprar aliments
a l’engròs. Ara van al supermercat en cotxe
cada quinze dies, i els productes frescos els

compren a les botigues de queviures i als pagesos de prop de casa seva. Això els fa estalviar 90 kg de CO2 l’any. També es plantegen
anar a comprar de forma conjunta amb els seus
veïns.
3. La Clara vol tornar a estar en forma; per això, ha
decidit anar a la universitat en bicicleta els dos
dies que comença les classes una mica més
tard. Per al seu aniversari li han regalat els llums,
els parafangs i un impermeable, i així pot anar

CO2 per quilòmetre dels diversos mitjans de transport
Transport
CO2/km
Tipus
en grams
Bicicleta
0
A peu
0
Tren (per persona)
25
Vaixell (per persona)
30
Autobús (per persona)
62
Cotxe (per vehicle)
180
Avió (per persona)*
450

Nombre de km que es poden
recórrer emetent 1 kg de CO2
–
–
40
33
17
5,6
2,2

* Les xifres del transport per avió inclouen un factor 3 per l’impacte addicional de les emissions d’òxids de nitrogen
18
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Transport anual de la família d’en Joan i la Maria
Transport
Persona
Cotxe
Cotxe
Cotxe
Cotxe
Autobús
Tren
Avió
Totals

Joan o Maria
Maria o Joan
Joan o Maria
Família
Pere
Clara
Família

Feina
Piscina
Compra
Diversos
Classe de trompeta
Universitat
Vacances a França

Transport més eficient d’en Joan i la Maria
Transport
Persona
Cotxe
Cotxe
Cotxe
Cotxe
Autobús
Tren
Tren
Totals

Joan o Maria
Maria o Joan
Joan o Maria
Família
Pere
Clara
Família

Feina
Piscina
Comprar
Diversos
Classe
Universitat
Vacances a França

en bici sempre. S’ha sorprès en comprovar que
també gaudeix de les estones que va en bici
quan plou. Això li fa estalviar 25 kg de CO2 l’any,
i ara està de millor humor i es concentra més.
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km
40
20
20
10
20
10
1.250

km
45
20
10
10
20
10
1.600

Dies
per setmana
5
2
1
2
1
4

km
per any
10.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
5.000
22.000

CO2
Per any
1.800
360
180
180
60
50
2.250
4.880 kg

Dies
per setmana
2,5
2
1
2
1
2

km
per any
5.625
2.000
500
1.000
1.000
1.000
6.400
17.525

CO2
Per any
1.013
360
90
180
60
25
160
1.888 kg

4. Ara la família va de vacances a França en tren.
Això fa reduir el CO2 un 93%, una xifra impressionant, i fa estalviar més de dues tones de CO2
l’any. A més, els encanta el viatge.

CALCULADORA DE CARBONI
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CAPÍTOL 7

Compres
Les compres generen diòxid de carboni (CO2)
de tres maneres diferents. Pel mitjà de transport
que utilitzem per arribar a les botigues, per
la forma en què el producte hi arriba, i per la
manera com l’article està elaborat.
Arribar a les botigues
Un trajecte en cotxe setmanal de vint quilòmetres
al supermercat o el centre comercial (quaranta
quilòmetres entre anada i tornada) correspon a
gairebé 200 kg de CO2 l’any.

20

Quatre maneres d’estalviar CO2
1. Compreu a granel cada quinze dies. Us estalviareu fins a 200 kg de CO2 i 90 € l’any.
2. Feu torns amb els vostres veïns per anar a comprar. Us estalviareu fins a 200 kg de CO2 i 90 €
l’any.
3. Aneu a comprar en autobús. Us estalviareu fins
a 250 kg de CO2 l’any.
4. Aneu en bicicleta fins a les botigues que tingueu més a prop. Us estalviareu fins a 374 kg
de CO2 i 165 € l’any.

Calculadora de carboni 9-6-08
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La compra setmanal: kg de CO2 l’any
Transport
10 km
Cotxe
94
Autobús
31
Bicicleta
0

10:52

20 km
187
62
0
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30 km
281
94
0

40 km
374
125
0

Distància a què es pot transportar 1 kg de productes emetent 1 kg de CO2
Transport:
Vaixell
Tren
Camió
Quilòmetres
54.000
32.000
20.000

Avió
600

Kg de CO2 emesos en el transport d’1 kg de productes des de l’estranger
País
Camió
Tren
Vaixell
Avió
Sud de França (Montpellier)
0,018
0,011
0,006
0,583
Centre d’Espanya (Madrid)
0,030
0,019
1,000
Itàlia (Milà)
0,050
0,031
1,667
Alemanya (Frankfurt)
0,065
0,041
2,167
Israel (Tel Aviv)
0,225
0,141
0,065
5,833
Índia (Bombai)
0,161
12,500
Sud-àfrica (Capetown)
0,194
15,000
Argentina (Buenos Aires)
0,204
18,333
Xile (Santiago/Valparaiso)
0,259
19,167
Califòrnia (Los Angeles)
0,278
16,667
Califòrnia (terra/mar)
0,29
21,60
Xina (Shangai)
0,306
18,333
Japó (Tokio)
0,333
19,167
Austràlia (Sydney)
0,352
31,667

Quilòmetres
350
600
1.000
1.300
4.500 *
8.700 **
10.500 ***
11.000
14.000 *****
15.000 ****
8.000
16.500 ******
18.000 *****
19.000

* En cas de ser en vaixell o avió, 3.500 km. ** 7.500 km en avió. *** 9.000 km en avió. **** 10.000 km en avió.

La forma en què els productes
arriben a la botiga
El tipus de transport és important. Eviteu els articles enviats per transport aeri sempre que pugueu, és un mitjà molt ineficient. El transport en
vaixell, en canvi, és més eficient.
La majoria de productes secs, les fruites i les
ampolles, s’envien per vaixell. Els productes secs
i concentrats són millors, perquè no cal transportar aigua. Per exemple, un quilo d’arròs pot alimentar una família durant tres dies, un quilo de
plàtans pot alimentar una família en forma d’un
àpat lleuger, i una ampolla de vi (un quilo) només
acompanya un àpat.
A la pàgina següent trobareu les emissions de
CO2 generades en transportar un quilo de productes des de l’estranger.

Regla d’or
Compreu primer productes locals i després del país.
Després, seguiu l’ordre dels països que apareixen
a la taula anterior; França, Itàlia... són els més adequats. Tot seguit, la India, Sud-àfrica, Argentina i
Xile en productes enviats per vaixell. En darrer lloc,
Japó i Austràlia. En tots els casos, els articles emeten més del seu pes en CO2 quan s’envien per avió.
Això suposa 5,8 kg de CO2 en el cas d’enviar un
quilo de productes des d’Israel i 32 kg des d’Austràlia. Dins del país, els productes produïts localment són millors, sobretot si no han viatjat enlloc
més per ser envasats i tornats a distribuir.
Forma en què s’elabora el producte
Les emissions de CO2 d’un producte tenen dos
factors: el CO2 generat en la fabricació, i la vida
de l’article.

CALCULADORA DE CARBONI

***** 11.500 km en avió. ****** 11.000 km en avió.
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Emissions de CO2 en la fabricació de cotxes (totes les xifres de CO2 són en kg)
Tipus
km
CO2 anual
Emissions CO2
Percentatge
Total
de cotxe
per litre
(20.000 Km)
per fabricació anual de fabricació emissions CO2
Dièsel petit
20
2.600
3.940
328
2.928 kg
Híbrid
16
3.250
6.403
534
3.784 kg
Mitjà
12
4.333
5.821
485
4.818 kg
SUV (Tot Terreny)
8
6.500
11.819
985
7.485 kg
* Basat en una vida de dotze anys. (Les xifres són aproximades i varien entre fabricants i models).

Anys que calen per estalviar CO2 si substituïm un cotxe de 6 anys per un de nou
Canvi
Anys per estalviar CO2
Canviar un cotxe mitjà (12 km/l) per un d’híbrid (16 km/l)
5,9
Canviar un cotxe mitjà per un petit dièsel (20 km/l)
2,3
Canviar un SUV (8 km/l) per un cotxe mitjà
1,0

VEHICLES
Segons un estudi elaborat per Ford el 1995, en el
procés de fabricació d’un cotxe es genera aproximadament el mateix CO2 que el que generaríem en
1,4 anys d’ús. Com podeu comprovar a la taula anterior, el cotxe que us compreu té un impacte important en les vostres emissions anuals. En la fabricació d’un cotxe petit dièsel s’emeten 3.900 kg
de CO2, que equivalen a 328 kg per any si el cotxe
en dura dotze. Les emissions anuals totals si recor-

Etiqueta de consum i emissions
L’etiqueta obligatòria de consum de combustible i emissions de diòxid de carboni ha de
seguir aquest model i ha d’incloure totes les
dades del vehicle.
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rem 22.500 quilòmetres són de prop de 3.100 kg.
En un cotxe de dimensions mitjanes, les emissions
totals anuals són de 4.600 kg i, en el cas d’un SUV
(Sport Utility Vehicle, tot-terreny), de 9.400 kg.
Val la pena substituir el cotxe abans d’hora i
canviar-lo per un de més eficient? Hauran de passar diversos anys fins que l’estalvi de CO2 superi
el CO2 que s’ha gastat pel fet de no utilitzar el cotxe vell fins al final de la seva vida útil. La resposta a la pregunta depèn de la mesura en què es redueixin les emissions del cotxe.
Penseu com podeu organitzar-vos el transport de
manera diferent i quines són les dimensions reals
que necessiteu, si us cal un cotxe. Si la reducció és
considerable, endavant. Si necessiteu un cotxe

Calculadora de carboni 9-6-08
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Etiqueta voluntària d’eficiència energètica de cotxes
A l’etiqueta, encara a hores d’ara voluntària, es pot comparar el consum
oficial de carburant amb el valor mitjà del consum dels cotxes a la venda
de tots els fabricants de vehicles de
la mateixa grandària i carburant.

Eficiència energètica
Marca
Model
Tipus de carburant
Transmissió

X
Y
Benzina
Manual

Consum de carburant
(litres per cada 100 quilòmetres)
Equivalència
(quilòmetres per litre)
Emissió de CO2
(grams per quilòmetre)

5,8 litres/100 km
17,2 km/litres
139 g/km

Comparativa de consum

II. Equivalència del consum en quilòmetres per litre
III. Emissions oficials de CO2 en grams
per quilòmetre

(Amb la mitjana dels cotxes de la seva mateixa
mida en venda a Espanya)
Consum baix

Consum mitjà

Consum alt
* En tots els punts de venda es pot obtenir, gratuïtament, una guia sobre el consum de
combustibles i emissions de CO2 en què es mostren les dades de tots els models nous
d’automòbils (del tipus turisme).
* El consum de combustibles i les emissions de CO2 no només depenen del rendiment
del vehicle; també de la manera d’utilitzar el cotxe i altres factors que no són tècnics. El
CO2 és el gas amb efecte d’hivernacle principal responsable de l’escalfament del planeta.

mitjà però voleu un motor híbrid, espereu fins que
el cotxe tingui nou anys abans de canviar-lo.
Abans de comprar un vehicle, cotxe, ciclomotor, o motocicleta cal saber què surt pel tub d’escapament. Les emissions dels diferents models
de cotxes es poden veure a www.idae.es. Les
emissions per quilòmetre també depenen del

comportament de la conducció. Conduir de forma
suau, sense sobrecarregar innecesàriament el
vehicle, evitant les frenades i acceleracions brusques, s’estalvien fins el 30% de les emissions, a
més de reduir el risc d’accident. Mantingueu ben
inflats els pneumàtics i el motor del vehicle. Potser
podeu millorar.

CALCULADORA DE CARBONI

I. Consum oficial de combustible en litres per cada 100 quilòmetres
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ELECTRODOMÈSTICS
El CO2 que es genera durant la fabricació d’un
aparell és el «CO2 inherent» de l’article.
La gamma d’electrodomèstics que normalment
es troben en una casa emet 3,5 tones de CO2 durant el seu procés de fabricació. Si a casa nostra
duren cinc anys, aquesta xifra total es distribueix

en 700 kg l’any. Si duren 25 anys, en 140 kg l’any.
L’energia necessària per fabricar productes que
durin més és lleugerament superior a la necessària per fabricar productes amb una vida més
curta. Per això, val la pena comprar productes de
qualitat sempre que sigui possible. A més, ens
proporcionen més satisfacció.

CO2 inherent en la fabricació d’aparells
Aparell
CO2
CO2 per any
inherent en kg
(5 anys de vida)
Cuina
509
102
Nevera
955
191
Rentadora
764
153
Assecadora
318
64
Microones
191
38
Rentaplats
700
140
Trepant
15
3
Total
3.463 kg
693 kg
24
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CO2 per any
(10 anys de vida)
51
95
76
32
19
70
2
346 kg

CO2 per any
(25 anys de vida)
20
38
31
13
8
28
1
139 kg
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Si us trobeu que heu d’escollir entre reparar un
electrodomèstic o comprar-ne un de nou pel mateix cost, repareu-lo. El CO2 emès serà molt inferior.
Com més gran sigui l’electrodomèstic que
compreu, més CO2 s’ha emès per fabricar-lo. En
el cas dels aparells que hem esmentat abans,
es produeixen prop de 20 kg de CO2 per cada
quilo de productes fabricats, i això ho podem
extrapolar a la majoria de productes fets de
plàstic, vidre i metall.
Com menys comprem i més fem durar els
electrodomèstics, menys CO2 produirem. I d’aquesta manera tindrem més temps lliure, el
que abans destinàvem a anar a comprar com
a forma d’oci.
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Etiqueta energètica
L’etiqueta energètica de qualsevol electrodomèstic és obligatòria per a frigorífics i congeladors,
rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores-assecadores,fonts de llum domèstiques,forns
elèctrics i aire condicionat. En l’exposició per a la
venda s’ha d’exhibir, sense cap excusa.
En el cas dels frigorífics, hi ha la classe A+ i A++.
La primera engloba els frigorífics amb un consum
un 42% menor que del d’un aparell equivalent, i la
classe A++,els que consumeixen per sota del 30%.
L’etiqueta energètica no inclou ni els petits electrodomèstics, ni les cuines, ni els equips ofimàtics (ordinadors, impressores…), ni televisors i
equips audiovisuals, ni microones.
S’ha de tenir present que les diferències en consum i cost són substancialment diferents segons
la classe energètica escollida.

Energia

Condicionador
d’aire

Fabricant
Unitat exterior
Unitat interior
Més eficient

Menys eficient
Consum d’energia anual
kWh en opció de refrigeració

(el consum efectiu dependrà del clima i de
l’ús de l’aparell)

Potència de refrigeració kW
Índex d’eficiència energètica
Càrrega completa (com més gran, millor)

Tipus

Només refrigerador
Refrigeració / Calefacció

Potència tèrmica
kW
Classe d’eficiència energètica
en opció de calefacció
A: Més eficient

G: Menys eficient

Soroll
[dB(A) re 1 pw]

CALCULADORA DE CARBONI
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Fitxa d’informació detallada en
els fulletons del producte
Norma EN814
Condicionador d’aire
Directiva 2002/31/CE sobre etiquetatge energètic
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CAPÍTOL 8

Residus
El tractament de residus aporta el 3,3% del total
emissions amb efecte d’hivernacle a l’estat
espanyol. Cada vegada hi ha menys abocadors
on poder depositar-hi les escombraries, que
suposen un important problema sanitari.
L’alternativa de la incineració comporta
l’emissió de substàncies cancerígenes a l’aire
(fums) i a l’aigua (cendres).
Quan emprem la frase «llença-ho», hem de tenir present que en realitat no llencem literalment les coses, sinó que les enterrem o cremem. Generar i llençar els nostres residus implica un greu impacte ambiental, que també té
el seu reflex a les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle.

Fer servir la deixalleria
Tots aquells residus que no pertanyen a cap
de les fraccions habituals poden portar-se a
la deixalleria, on es distribueixen als gestors
adequats. El més còmode en el dia a dia és
preveure una petita bossa o caixeta (si pot ser
fora de l’abast dels més petits) per a aquest
tipus de residus més especials i alguns d’ells
problemàtics: olis, restes de pintures i tintes,
components electrònics, envasos d’aerosols,
piles, radiografies i pel·lícula fotogràfica…
També la roba i les sabates s’hi poden portar,
i seran reutilitzades o reciclades.
Fer una visita a la deixalleria de tant en tant per
portar-hi aquest tipus de residus significa reduir
la contaminació que generarien al medi i reduir
la despesa d’energia i recursos per a produir
nous productes i estalviar, doncs, emissions.

Emissions generades i estalviades en funció del tractament, en CO2 equivalent, per 1kg de
cada tipus de residu:
Fracció
Abocador
Incineració
Reciclatge
Orgànica
4,6
0
- 0,06
Paper i cartró
12,3
0
-0,99
Fusta
13,2
0
Tèxtil i cuiro
7,4
0
Plàstics
0
2,8
-3,4
Metalls
0
0
-1,5
Vidre
0
0
-3
Altres
0
0
Variable
26
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Orgànica

Aprofita algunes restes per fer
brous i croquetes, o per alimentar animals de companyia

Posa en marxa una compostadora al teu jardí o barri.
Si no fos possible, diposita les
restes al contenidor marró

Imprimeix el paper d’oficina
per totes dues cares.
Les caixes de cartró i el paper
de regal poden tenir moltes vides si es tracten bé

El procés de reciclatge s’ha de
fer a nivell industrial. Per aquest
motiu, diposita els residus de
paper i cartró al contenidor blau.

Cuida del mobiliari,
allarga’n la vida útil

Quan deixis de fer servir un moble, informa els teus veïns, per si
algú el necessita. Abans de
comprar-ne un de nou, informa’t
si algun veí se’n vol desfer

Crida a l’empresa municipal de
recollida de voluminosos. La
fusta de trituració es podrà fer
servir per a taulers

No compris peces de roba
que passaran de moda aviat.
Allarga’n la vida útil reduint
el nombre de rentades i
aprenent a cosir

Quan ja no vulguis fer servir una
peça de roba, intenta trobar un
amic que la vulgui. En darrera
instància, dóna-la a una organització de caritat

Existeixen dipòsits especials
per a tèxtils. Les fibres es reciclen per a la fabricació de
moquetes i altres teixits

Compra i cuina només el
menjar que realment consumiràs

Abans d’imprimir un correu
electrònic, pensa si realPaper i cartró ment cal.
Evita productes excessivament embolicats

Fusta

Tèxtil i cuiro

Plàstics

Metalls

Evita els productes excessi- Alguns plàstics tenen una revament embolicats o indivi- sistència superior, i poden ser
tornats a utilitzar, per contenir
duals
aliments o altres objectes

La major part dels plàstics són
reciclables, ja que només cal
netejar-los i escalfar-los per
donar-los una nova forma. Utilitza el contenidor groc

La principal font de residus
domèstics metàl·lics són
les llaunes.
Compra menjar fresc. Per a
les begudes, utilitza ampolles de vidre retornables. En
cas d’haver de fer servir
conserves, compra’n en envàs familiar

La utilitat principal de les llaunes es perd en obrir-les. Però
es poden cercar altres utilitats,
com ara fer un cendrer o un
test

Afortunadament, els metalls
son més fàcilment reciclables,
ja que no perden les seves
qualitats amb el temps. Per
contra, el seu reciclatge és
costós i consumeix molta energia respecte a l’ús de productes substitutius. Utilitza el contenidor groc

Evita els pots individuals

Els pots de vidre són els més
fàcilment reutilitzables. Antigament les empreses donaven un
servei que permetia retornarlos. Actualment, aquesta pràctica només persisteix en alguns
establiments d’oci

El vidre es un producte fàcilment reciclable, malgrat que el
consum energètic d’aquesta
pràctica és elevat respecte a
l’ús de productes substitutius.
Utilitza el contenidor verd

Evitant els productes d’un
sol ús, ens trauríem de sobre un 50% dels residus
domèstics

L’únic límit real a la reutilització Alguns embolcalls dificulten
destriar les diferents fraccions i
es la teva imaginació
impossibiliten el reciclatge. No
els compris. La recollida selectiva no és un acte voluntari,
sinó obligatori, malgrat que encara no existeixen sistemes de
control o sancions

Vidre

General

CALCULADORA DE CARBONI

Aplica les 3 R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar, tot seguint aquesta jerarquia
Fracció
Redueix
Reutilitza
Recicla
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D’una banda, als abocadors es produeix la fermentació dels residus orgànics i el paper. La incineració produeix l’alliberament de carboni d’origen fòssil. Cal afegir que el reciclatge de materials
suposa un important estalvi d’energia, raó per la
qual no destriar les nostres deixalles genera un
important cost d’oportunitat ambiental.
En qualsevol cas, la recollida selectiva de residus no serviria de res si després no es fes un consum preferent de productes reciclats. En aquest
àmbit, troben especials dificultats els plàstics reciclats, malgrat que són els que més emissions
estalvien amb el seu reciclatge.
A Catalunya es generen al voltant de 580 kg de
brossa per habitant i any, és a dir, 11.000 tones
diàries de deixalles domèstiques. D’aquesta xifra,
aproximadament el 60% anirà a parar a un abocador i un 20% a la incineradora. Només un 20%
serà reciclat, quan més del 80% del contingut del
nostre cubell de les escombraries podria rebre
aquest tipus de tractament.
A més dels residus domèstics, també generem
una gran quantitat de residus fora de casa. Per
satisfer la nostra demanda de productes, energia
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i serveis, també s’han de produir molts residus,
com ara els que provenen de la construcció i la
indústria. Per les seves dimensions i composició
tenen un fort impacte ambiental, que cal reduir
amb el tractament adequat. La reutilització i el reciclatge d’aquests residus pot estalviar grans
quantitats d’energia i materials.
Truca a les empreses per informar-te de la
política ambiental i la gestió que es fa dels seus
residus.
Vidre
Metall 6,90%
4,11%

Altres
7,43%

Plàstics
10,59%
Tèxtil
4,81%
Fusta
0,96%
Paper i
cartró
21,20%

Matèria
orgànica
44,00%
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Organitzar la selecció de residus a casa
L’esforç de la separació dels residus a casa
permet reaprofitar els recursos i reduir la despesa d’energia.
Contenidor blau. Paper i cartró, tots es reciclen
fàcilment, tret dels parafinats, i el procés de
reciclatge ja conté l’eliminació d’impropis com
petites grapes o plastificats. El reciclatge de
paper permet obtenir nous productes de paper
amb un 74% menys d’emissions i generant un
35% menys de contaminació de l’aigua.
Contenidor verd. Ampolles i pots de vidre,
intentant treure impropis com taps de plàstic o
metàl·lics que poden anar al contenidor groc.
No s’hi poden col·locar materials com bombetes, vidre pirex o vidres de finestres. Amb el
reciclatge s’evita el consum de tones de sorra
i s’estalvia un 30% de l’energia i un 50% de
l’aigua.
Contenidor groc. Envasos: plàstics, com embolcalls de plàstic en general, ampolles de PET,
safates de suro blanc, bosses de film de polietilè
(les bosses de plàstic que ens ofereixen als
comerços), envasos de postres lactis, envasos
de begudes de cartró tipus bric... El reciclatge
d’envasos plàstics permet fabricar més envasos
(usos no alimentaris), mobiliari urbà, bosses de
plàstic… o fins i tot roba de fibres sintètiques
com ara folres polars i similars.
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Al contenidor d’envasos també s’hi dipositen les
llaunes i envasos metàl·lics (refrescos, conserves, tapes…). Els metalls tenen un elevat
impacte ambiental però es poden reciclar per
obtenir productes de les mateixes característiques amb un gran estalvi d’energia. Els brics de
llet, sucs, salses... estan fabricats amb cel·lulosa
(cartró) en un 75%, alumini i film de polietilè. La
separació de components és senzilla i permet
recuperar-los per a realitzar nous productes.
Contenidor marró o taronja. Matèria orgànica. Encara no present arreu, s’hi poden
col·locar les restes de menjar i tovallons o
mocadors de paper. Aquesta matèria orgànica
es tracta a les plantes de compostatge o de
metanització per obtenir compost o bé biogàs.
Una altra opció que permet el reciclatge d’aquesta brossa orgànica al propi habitatge és el
compostatge casolà si es disposa de jardí, o el
vermicompostatge a l’interior dels habitatges
urbans, que permeten tancar el cicle dels
nutrients tot evitant les emissions associades
al transport de residus i a la fabricació de fertilitzants de síntesi.
Contenidor de rebuig. Contindria la resta de
residus, i hauria de ser el nostre cubell més
petit (o fins i tot podria no existir, si tot es gestionés adequadament bé amb la recollida
selectiva bé a la deixalleria).
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CAPÍTOL 9

Llar
El 40% dels recursos del planeta són destinats
a bastir les llars. El metabolisme domèstic
és clarament ineficient i malbaratador. La
quantitat de residus que genera n’és
un bon exemple, però el marge d’acció és molt
ampli a curt, mitjà i llarg termini.
L’efecte edredó
Tot seguit us presentem una escena que il·lustra
com escalfem les llars: en Joan se’n va a dormir
un dia d’hivern. Al llit només hi té una manta prima, i per això utilitza una bossa d’aigua calenta.
S’hi abraça per sentir-ne l’escalfor. Però quan la
bossa es refreda, el seu cos també es refreda. Baixa i prepara dues bosses més. Durant una estona estan calentones, però després es tornen a refredar i en Joan torna a tenir fred. Llavors, se li
acut una idea: surt al jardí en pijama i agafa una
mànega. Col·loca un extrem a l’aixeta de l’aigua
calenta de la banyera, fa arribar la mànega fins a
l’habitació, dóna diverses voltes al llit, la torna a
fer anar al lavabo i col·loca l’altre extrem al desguàs. Obre l’aixeta de l’aigua calenta i se’n torna
al llit. Ara sí que està la mar de bé. De fet, comença a tenir massa calor. En Joan es destapa i dorm
només amb el llençols. Perfecte. A final de mes,
arriba la factura de la llum. Òbviament, supera el
preu d’un edredó extragran.
A cap de nosaltres se’ns acudiria tenir calefacció central al llit en lloc d’utilitzar un edredó: un
edredó és un mètode obvi de mantenir l’escalfor
dins del llit. Ens aïlla totalment perquè reté una capa
d’aire sobre el nostre cos, una capa d’aire que no
circula. Però en canvi a casa sí que hi tenim un sistema de calefacció central, i deixem que l’escalfor
s’escapi per parets i finestres. Cal que tapem la
casa amb un «edredó», donant preferència als productes d’origen natural (suro, cànem) i evitant-ne
polímers expandits amb halocarbonats (poliuretà,
poliestirè amb CFC o HCFC).
Com si fos una manta prima, 100 mm d’aïllament no són suficients per mantenir la casa calenta a l’hivern. Calen 300 mm. Amb aquesta xifra l’escalfor humana i dels electrodomèstics pot
arribar a ser suficient per mantenir tota la casa
30

acceptablement calenta, com si estiguéssim sota
un edredó. Un ésser humà emet 300 W de calor,
1/3 de la d’un radiador elèctric.
Si hem de comprar una casa nova, hem de tenir en compte que viure en un bloc d’habitatges
implica una reducció de pèrdues de calor. Preferentment, trieu formes compactes, amb finestres
orientades cap al sud. Una balconada que es pugui tancar no només ens permet cultivar verdura
en un magnífic hivernacle, sinó que també redueix
les fuites d’aire calent.
Sis maneres de reduir
la pèrdua de calor
Tot seguit us presentem algunes mesures que podeu implementar per aïllar casa vostra. Les enumerem segons el seu cost, en primer lloc les més
econòmiques, i tot seguit indiquem l’estalvi d’energia que se’n deriva.Es poden construir tots els
habitatges nous amb emissió zero, és a dir, que
les llars estaran ben aïllades i l’escalfor humana
serà suficient per mantenir-les calentes.
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1. Poseu-vos roba d’hivern, abaixeu la calefacció
dos graus. L’estalvi total és quasi del 30%.
Vestiu-vos amb jerseis i pantalons o faldilles calents i ajusteu la calefacció fins que no tingueu
calor. Tingueu jerseis de sobra per si algú ve a
casa sense.
2. Aïlleu el dipòsit d’aigua calenta, si teniu un acumulador elèctric. L’estalvi és del 10%. Poseuhi també un termòstat ajustable i abaixeu la
temperatura a 60 graus.
3. Tanqueu hermèticament portes i finestres. L’estalvi és del 20%. Si teniu corrents d’aire a casa,
poseu cinta aïllant i regletes amb raspalls a portes i finestres. És una mesura econòmica i molt
eficaç.
4. Poseu vidres dobles. L’estalvi és del 20%, i reduireu notablement els sorolls del carrer.
Podeu posar vidres dobles, triples...
5. Aïlleu les parets amb cambra d’aire. L’estalvi
és del 20%. Se’n poden ocupar empreses especialitzades.
6. Afegir aïllament a les parets exteriors: 30%. Aïlleu totes les parets exteriors col·locant una
capa aïllant a l’interior.
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Certificació energètica d’habitatges
Cada edifici de nova construcció té assignat
des d’enguany una certificació d’eficiència
energètica en depèn de la qualitat de les seves instal·lacions de subministrament d’energia, les seves característiques constructives,
que afecten a la demanda d’energia (aïllaments, tancaments...).
Es calcula la demanda teòrica d’energia de l’edifici i la seva qualificació energètica amb els
programes informàtics homologats (LIDER i
CALENER), i aquesta informació queda recollida en una etiqueta accessible al comprador.

Els diners que us estalvieu a la factura de l’electricitat els podeu dedicar a implementar mesures més cares. La majoria de cases antigues poden reduir la pèrdua de calor un 75% si s’aïllen
bé. La calefacció elèctrica equival a 3/4 parts de
la factura d’electricitat de les llars en indrets freds.
• Els col·lectors solars permeten abastir el 60%
de les necessitats anuals d’aigua calenta de la
llar, reduïnt les emissions de CO2 de l’habitatge.
• Només baixant un grau les exigències de climatització, estalviarem l’emissió de 72 kg de CO2
al cap de l’any. Si a l’estiu posem l’aire condicionat a 26 graus, en comptes de 20, estalviem
43 kg de CO2.
• Només canviar 3 bombetes incandescents per
bombetes de baix consum permeten estalviar
l’emissió de 73 kg de CO2 a l’any.
Condicionats per la calor
Una de cada quatre llars catalanes té instal·lat
algun sistema de refrigeració. Gran part dels
aparells es compren directament als centres

comercials, amb l’objectiu d’aconseguir ambients interiors de 25 graus centígrades aconsellats, front ambients exteriors de quasi 40
graus i d’elevada humitat. Dins de la oferta n’hi
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ha de classe A i tecnologia Inverter, els més eficients. Malgrat tot, l’ús d’aparells ineficients i
el funcionament moltes vegades excessiu de
l’aire condicionat en locals comercials, oficines
i habitatges provoca que el pic de consum elèctric s’hagi desplaçat de l’hivern a l’agost. Se
n’ha de moderar l’ús i hi ha alternatives més
eficients o basades en energies renovables com
els bioclimatitzadors o la refrigeració solar o
geotèrmica.
Escalfar-nos sense cremar el planeta
La calefacció i l’aigua calenta sanitària representen el 59% del consum energètic d’una llar i fins
el 77% de les emissions contaminants. Malgrat
l’impacte, quasi el 30% de l’escalfor s’escapa per
les finestres mal aïllades. Per disminuir aquest impacte, el Codi Tècnic d’Edificació exigeix la
instal·lació d’energia solar tèrmica en els habitatges de nova construcció i rehabilitació.
La calefacció amb gas emet anualment 992
quilograms de diòxid de carboni (CO2) any, l’aigua
calenta 633 i la cuina i el forn 211. El consum elèctric dels aparells i la il·luminació aporten 942 quilograms i 279, respectivament.
El metabolisme domèstic
Del conjunt d’emissions de la vida d’una llar, el
33% corresponen a l’edificació. El metabolisme
de la llar estudia el flux físic de recursos i de residus a la llar i la seva incidència ambiental i ter32
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ritorial, com ara l’ús de l’aigua (petjada hídrica),
energia (petjada energètica) i materials (motxilla
ecològica), en relació al seu cicle de vida amb les
motxilles del deteriorament ecològic dels productes, els serveis i els residus.
Una auditoria domèstica pot permetre estalviar
aigua mitjançant un pla hidrològic casolà. L’objectiu és que el consum a la llar no superi els 100
litres persona/dia. A hores d’ara, el consum mitjà
a Catalunya és de 130 litres diaris per persona.
Les emissions de CO2 associades al subministrament domèstic d’aigua comporta unes emissions
de 0,22 kg de CO2 per metre cúbic d’aigua durant
la seva captació, potabilització, distribució, manteniment de la pressió i depuració.

El poder del vidre doble
L’aïllament de les finestres és clau per a
reduir el consum d’energia i millorar el confort. Unes bones finestres de doble vidre amb
revestiment de baixa emissivitat permeten
reduir en un 40% els guanys excessius de
calor a l’estiu i les pèrdues des de l’interior a
l’hivern, tot reduint les necessitats de climatització, i per tant estalviant emissions a l’atmosfera. Les superfinestres, amb tres capes
de vidre i gasos aïllants a les càmeres d’aire,
arriben a tenir el mateix coeficient de transmissió tèrmica que la paret opaca.
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CAPÍTOL 10

Feina

En aquest llibre considerem que cada persona té
una quota anual d’emissions de CO2, igual per a
tothom. Aquesta s’anirà reduint quan consumim o
fem ús d’algun servei que porti associat emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle.
El CO2 emès per una fabrica de cotxes es pot dividir pel nombre de cotxes fabricats; cada model pot
incorporar una etiqueta de CO2, xifra que els clients
hauran d’afegir a la seva quota de diòxid de carboni.
Les fàbriques d’acer passen les emissions de CO2 al
fabricant de cotxes, que les inclou a l’etiqueta de CO2.
El CO2 emès per les activitats anuals d’un banc
es pot dividir per la seva facturació; aquestes or-

K.O. CO2
El manual de bones pràctiques a l’oficina és
un kit composat per un recipient de sobretaula
per a la recollida de petits residus d’oficina, un
marc per a fotografies amb missatges sobre el
compromís ambiental i un desplegable amb
consells pràctics. L’anomenat K.O.CO2 és una
iniciativa d’El Tinter, arts gràfiques, edicions i
produccions, Societat Anònima Laboral. Abasta consells sobre el bon ús de l’aigua, els residus, l’estalvi energètic, l’ús de la fotocopiadora i la impressora.

ganitzacions podrien lliurar un document de CO2
a cada client depenent de la quantitat de diners
que tingui en el seu compte.
Però si tenim en compte el CO2 associat a un producte amb una quota de CO2 baixa es vendrà millor,
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Qualsevol treball té com a resultat
la creació d’un producte o servei que s’ofereix
al públic general. Per tant, les emissions
de diòxid de carboni (CO2) de qualsevol
tipus de feina es poden atribuir
al client, i no pas al treballador.
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Compra verda a la feina
Uns simples criteris per al subministrament
bàsic de qualsevol lloc de treball permeten
reduir en bona mesura les seves conseqüències climàtiques:
• Productes de baixa petjada ecològica: paper
reciclat o de procedència responsable (certificat FSC), pega i material d’escriptura
sense dissolvents, classificadors i similars
de cartró o plàstics reciclables com el polipropilè (evitant el PVC), aliments ecològics.
• Productes reutilitzables: consumibles recarregables (bolígrafs, cartutxos de tinta),
piles i bateries recarregables.
• Productes que estalviïn recursos, energia o
aigua: bombetes de baix consum, perlitzadors.
• Productes que evitin la generació de residus:
gots i tasses reutilitzables, objectes duradors.
• Petites aplicacions elèctriques amb energies renovables: calculadores solars, carregadors solars d’aparells o bateries.
• Reutilització de mobiliari, compra de mobiliari local.
• Consideració de criteris ambientals a l’organització d’esdeveniments, o a la contractació de serveis.
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perquè d’aquesta manera el client té més CO2 per
dedicar a altres àrees de la seva vida. Per tant, reduir el CO2 al lloc de treball té beneficis, alhora que
s’estalvien diners.
Mesures per reduir les emissions de
CO2 al lloc de treball:
• Apagar els llums a la nit.
• Apagar els aparells en stand-by a la nit.
• Aïllar l’edifici.
• Facilitar un aparcament per a les bicis i un vestuari i dutxes per als qui les utilitzen.
• Crear un taulell amb informació sobre horaris
d’autobús i tren, i informació sobre cotxes compartits.
• Adquirir béns i serveis locals, si és possible.
• Treballar amb clients de la zona, si és possible.
• Demanar als proveïdors que incloguin informació sobre CO2 als productes i serveis.
• Instal·lar intercanviadors de calor als sistemes
de ventilació, que reaprofiten l’energia de l’aire sortint per a preescalfar l’aire fresc entrant,
tot estalviant un 80% de l’energia.
• Compartir les quotes de CO2 derivades del transport en cotxe al 50/50 amb els treballadors per
animar totes dues parts a reduir les distàncies
de transport.
• Auditar les emissions de CO2 de l’empresa. Per
fer-ho, cal sumar les factures d’electricitat, la
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Auditories d’emissions
A la vora de dues-centes fàbriques tenen regulades les seves emissions de diòxid de carboni
als Països Catalans, incloses dins del Pla Estatal d’Assignacions (PNA). Les empreses afectades pel PNA són 100 al País Valencià, 37 a les
Illes Balears i 146 a Catalunya que en total representen el 34% del conjunt de les emissions.
S’hi poden sumar les empreses que es registrin voluntàriament. Qualsevol companyia del
sector transports, residencial, comercial, i institucional, residus i agrari es pot registrar mitjançant un Sistema de Compromisos Voluntaris
per a la reducció d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle. Aquestes empreses estan
incloses dins del sector d’emissions difoses
(66,35% del total d’emissions a Catalunya) on
es troba el conjunt de la mobilitat, gran part de
l’activitat agrícola i industrial, i els serveis i el
sector residencial.

distància de transport i les informacions de CO2
dels proveïdors durant un any i introduir-les en
una calculadora, com la calculadora de diòxid
de carboni personal d’aquest llibre. Un mètode
senzill de traslladar aquesta informació als pro-
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Es tracta de dur a terme una Auditoria d’Emissions, és a dir, de Calcular, Reduir i Compensar
les emissions. Aquest exercici permet augmentar l’eficiència, reduir les despeses i dinamitzar
una acció climàtica amb una forta i positiva receptivitat per part del client. Al calcular les
emissions s’estimulen la racionalització i el
canvi de pautes que permeten reduir les emissions, pas imprescindible per «compensar».
Aquí s’entra en una forta controvèrsia amb l’ús
de termes com «neutral en carboni» o «carboni
zero». La indústria del automòbil n’és, potser,
el millor exemple. Comparar les emissions immediates amb les mesures pal·liatives d’embornal a mitjà i llarg termini, sense compromisos previs de reducció i sense incloure a l’etiqueta les emissions auditades abans (el CO2 inherent) i durant el seu ús, és una cortina de
fum, en aquest cas de gasos amb efecte d’hivernacle, que pretén enlluernar i amagar abans
que informar sense embuts.

ductes és dividir el CO2 total per la facturació
anual i incloure una etiqueta CO2 a cada producte segons el seu preu. I si podeu descompondre el cicle de vida de CO2 dels productes,
molt millor.
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CAPÍTOL 11

Lleure
Pel que fa al lleure, hi ha dues àrees bàsiques de producció de CO2: el lleure en si i la
manera com arribem al lloc d’oci. Tot seguit
trobareu les emissions anuals de CO2 d’algunes activitats de lleure.
En el cas de les activitats d’oci, la majoria d’activitats que es fan en grup i en equip són molt eficients, perquè hi va molta gent. Les activitats que
més emissions acumulen són els esports motoritzats.
Podeu gaudir de les activitats d’oci que tenen
lloc a una distància raonable de casa vostra si trieu
bé el mitjà de transport. A un extrem hi tenim un
viatge d’anada i tornada de deu quilòmetres en
tren, 25 vegades l’any, que emet només 13 kg de
CO2. A l’altre extrem hi tenim un viatge de seixanta quilòmetres en cotxe d’una sola persona 25 vegades l’any, que emet 540 kg. Si voleu fer trajectes més llargs, utilitzeu el transport públic, un microbús o aneu amb el cotxe ple, perquè les emissions de CO2 del vehicle es divideixen entre el
nombre de passatgers.
Per emetre la mínima quantitat de CO2 possible, busqueu en primer lloc activitats de lleure a
prop de casa. Després reflexioneu sobre totes les
activitats amb un baix nivell de carboni que teniu

Activitats de lleure
Emissions anuals corresponents a 2 hores la setmana, 25 setmanes l’any
Activitat *
Kg de CO2
Notes
Passejar
0
Anar en bici
0
Anar al cinema
10
0,4 kg per sessió
Fer esport en un gimnàs
8
0,5 kg per sessió
Anar al teatre
15
0,6 kg per funció
Nedar en piscina coberta
25
Piscina vella fins a 1 kg per sessió
Piscina aïllada, molt menys
Anar a veure
120
40 km anar i tornar, 3 persones
partits de futbol
per cotxe, caps de setmana alterns
Anar en moto aquàtica
360
3 litres de gasolina per hora
Anar en llanxa
600
5 litres de gasolina per hora
Fer carreres de cotxes
600
5 litres de gasolina per hora
* Les xifres són aproximades i varien segons les instal·lacions i els accessoris.
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Caps de setmana
Els desplaçaments a una segona residència, anar a
esquiar o practicar un esport de muntanya poden
ser rellevants. Les emissions del vehicle ens han de
permetre saber quines emissions comporta cada
desplaçament de cap de setmana. És un exercici a
fer durant el trajecte, o millor abans, per saber si hi
ha una alternativa. Tots els passatgers han de saber les emissions que el desplaçament comporta.

Oci a casa. Jocs cooperatius
Hi ha moltes maneres de divertir-se o jugar que no impliquen consum d’energia ni grans
instal·lacions. Per a la mainada, els jocs cooperatius, a més de ser entretinguts, fomenten valors
com la solidaritat, el treball en equip o l’educació per la pau.

Emissions anuals de CO2 pel fet d’anar i tornar 25 cops a l’indret d’oci
Transport
10 km
20 km
30 km
40 km
Bicicleta
0
0
0
0
Tren
13
25
38
50
Cotxe (4 persones)
23
45
68
90
Autobús
30
60
90
120
Cotxe (3 persones)
30
60
90
120
Cotxe (2 persones)
45
90
135
180
Cotxe (1 persona)
90
180
270
360

50 km
0
63
113
150
150
225
450

60 km
0 kg
75 kg
135 kg
180 kg
180 kg
270 kg
540 kg
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a la vostra disposició, com ara la televisió, la ràdio, la música, cantar, fer teatre, anar al teatre, fer
esport al vostre barri, jugar a jocs de taula, dards,
anar al bar, assistir a grups d’interès especial, fervos un massatge, fer ioga, gimnàstica, arts marcials, llegir, escriure poesia, remar, navegar, fer
surf, córrer, jugar al billar, fer una festa, cuinar, tenir cura del jardí, pintar, fer ceràmica, fer activitats manuals, observar els ocells, muntar a cavall,
passejar, pescar, parlar, ballar i fer l’amor.
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CAPÍTOL 12

Vacances
El turisme, o millor dit, les activitats econòmiques que hi estan relacionades són, a hores d’ara, la primera indústria del món. El
consum personal fet per visitants en viatges
i turisme representa gairebé el 10% del consum en béns i serveis en l’àmbit mundial a
l’hora de contractar paquets, hotels, avions...
Tenim en compte tres tipus de vacances: escapades, vacances anuals i canvi d’aire. En aquest últim cas, potser us convé més estalviar emissions
de diòxid de carboni (CO2) durant diversos anys
per poder fer un viatge llarg a un país llunyà. Recordeu també que les emissions que us estalvieu
durant les vacances les podeu consumir en una
altra àrea de la vostra vida. Hem detectat que el
transport terrestre fa estalviar molt CO2; això ens
permet viatjar més i continuar tenint CO2 per fer
altres activitats. Tot seguit us presentem una llista de les vacances que es poden fer en un any o
en un període sabàtic.

Com arribar-hi
Kg de CO2 per persona per un viatge d’anada i tornada des de Barcelona
Destinació
Emissions de CO2 (kg)
Tren
Cotxe (4 p)
Autobús
Espanya – 250 km
12,5
22,5
30
Espanya – 500 km
25
45
60
Espanya – 750 km
37,5
67,5
90
París
50
90
120
Berlín
100
180
240
Roma
75
135
180
Estocolm
150
270
360
Atenes
175
315
420
Canàries
Damasc
250
450
600
Tunis
150
270
360
Johanesburg
Pekin
525
945
1.260
Nova York
Caracas
Buenos Aires
Sydney
Les xifres són aproximades i depenen de les rutes.
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Vaixell
60
300
150
150
210
60
600
420
450
660
1.200

Avió
225
450
675
900
1.800
900
2.250
1.800
2.250
3.150
900
9.000
9.000
5.850
6.750
9.900
17.100
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Vacances que es poden fer en un any
Emissions de CO2 des de Barcelona
Escapada a Lleida
Escapada a Mallorca
Escapada a Granada
Vacances d’estiu a Grècia
Viatge a Cuba
CO2 total anual

10:53

Tren/vaixell
7 kg
15 kg
48 kg
72 kg
142 kg

Tot seguit us proposem diverses vacances caracteritzades per uns nivells baixos de carboni:
Acampada familiar als Pirineus
de dues setmanes
Les emissions són de 12 kg per persona en un
cotxe amb quatre persones. Cost: prop de 10 €
per persona en concepte de gasolina. Les vacances inclouen activitats com navegar, caminar, nedar i pescar.
Bicicletada pel sud de França
de dues setmanes
Agafar un tren de Barcelona a Portbou, carregat amb bicicletes, arribar en bicicleta fins a Tolosa, tornar amb tren. 25 kg de CO2 per persona. Cost: prop de 40 € per persona en bitllets
de tren.
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Cotxe/Avió
54 kg
225 kg
288 kg
1.080 kg
7.200 kg
8.847 kg

Ecoturisme i turisme rural
Per a descansar i fer unes vacances de baixa
petjada tenim moltes opcions. El turisme de
natura i rural, sempre que practiquem uns
criteris de respecte a l’entorn, permet conèixer millor el nostre planeta i normalment no
és tan consumidor de recursos com altres
possibilitats d’oci. A més, a casa nostra es
tracta d’un turisme de proximitat que no
requereix grans desplaçaments.
També hi ha allotjaments rurals (i d’altres més
urbans) que comencen a incorporar criteris
ambientals a l’edifici, a la gestió de les seves
instal·lacions o als serveis que ofereixen.
Podem informar-nos-en abans de triar.
Una setmana a París
Tren hotel nocturn, viatge d’anada i tornada de
Barcelona a París. Comporta uns 50 kg de CO2 per
persona. Cost: al voltant de 200 € per persona
compartint una cabina de quatre places, en concepte de viatge en tren.
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CAPÍTOL 13

Qualitat de vida
Què és la qualitat de vida? Podríem dir
que és viure la vida que realment voldríem.
Amb això, ens referim a fer les coses que
ens agraden de debò i estar on volem tantes
hores com puguem cada dia, idealment
cada hora de cada dia de la nostra vida.
I quin tipus de vida ens agradaria tenir? Cadascun de nosaltres té una idea diferent, però sorprenentment hi ha algunes coincidències. Una enquesta passada a estudiants anglesos i japonesos va concloure que tenien ideals ben similars
(enquesta de Peter Harper, del Centre de Tecnologia Alternativa, Gal·les). Gairebé tots van dir que
volien tenir una casa còmoda i amb jardí, formar
una família, tenir una feina gratificant, poder viatjar sempre que volguessin, de vegades molt lluny,
i tenir molt temps per poder dedicar a la família i
els amics. Tot això és ben fàcil d’aconseguir amb
un estil de vida caracteritzat per un nivell de diòxid de carboni baix.
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Què fa que determinades activitats, companyies
i indrets siguin més divertits que d’altres?
Els sentits
Experimentem la vida per mitjà dels cinc sentits:
les experiències més gratificants alimenten els
sentits. La meva àvia de vegades diu que el sexe
és l’única activitat que implica els cinc sentits: el
tacte, el gust, l’oïda, la vista i l’olfacte. Cadascú
pot gaudir amb tots els sentits les seves activitats
preferides. Fer surf, per l’autor, gratifica la vista
per les increïbles imatges que capten els ulls, la
pell amb el tacte de l’aigua, les orelles amb la remor de l’onada quan trenca i el gust cada vegada que ens empassem aigua de mar. Si a això hi
afegim la subtil olor de l’aigua salada, el surf és
gairebé tan perfecte com el sexe!
Quan arriben les vacances molts marxem ben
lluny per oblidar-nos del soroll del trànsit, l’aspror
del ciment i la publicitat constant. Busquem coses que gratifiquin els sentits.
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El cos
El primer que sentim és el cos: les altres realitats
les experimentem per mitjà d’ell. Si estem cansats,
tensos, ens fa mal alguna cosa, no tenim alè, notem els canvis de temps o tenim mal de cap, tot
això ens preocupa i molesta, i així és difícil passars’ho bé, siguem on siguem. En canvi, quan ens sentim bé, gaudim més les experiències. Imagineu que
correu sota la pluja. Pugeu dalt d’un turó i atureuvos per veure el poble, que s’estén a la falda. El cor
us batega ràpid, respireu fondo. La pluja freda es
barreja amb la calor del cos, una sensació molt
agradable: us sentiu vius, us sentiu bé. Quan torneu a casa, us podeu relaxar la resta de la tarda i
sentir l’agradable onada de la calor que desprèn el
cos. És una sensació magnífica: per viure-la, només necessiteu posar en marxa el cos.
Estar en forma només requereix una mica d’exercici diari: per aconseguir-ho, podeu anar a treballar en bicicleta, anar caminant a les botigues,
traginar coses amunt i avall i fer tasques físiques
que requereixin moviment. Les podeu considerar
activitats que faríeu en un gimnàs.
Hi ha persones que poden pensar que estar en
forma és complicat. Però hem de recordar que els
éssers humans actuals som genèticament el millor de 100.000 generacions anteriors. Els nostres
antecessors van viure en èpoques de glaciació i calor, van caçar mamuts i es van escapar dels tigres,
i només els qui eren capaços de superar-ho tot sobrevivien i tenien descendència. El problema no rau
en el cos, sinó en els estils de vida: cal que els adaptem perquè incloguin una mica d’exercici diari.Així,
ens posarem en forma de mica en mica.
Entorns
A la majoria de nosaltres ens agrada el lloc on vivim, treballem i ens divertim si és agradable per
als sentits. Per tant, aquests indrets han de ser
bonics, han de fer bona olor i han de tenir sons
agradables. Els espais exteriors amb arbres i plantes tendeixen a agradar, igual que els edificis ben
ventilats i amb molta llum. Els sons i les olors del
trànsit i les màquines se suporten millor si es redueixen. Els interiors haurien d’estar decorats amb
materials naturals, atès que molts materials sintètics emeten unes substàncies denominades
compostos orgànics volàtils que irriten els pulmons, la gola i els ulls, i poden causar cefalees.
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Companyia
Amb una bona companyia, la vida és molt més
agradable. Tots podem buscar-ne de bona. Podríem definir bona companyia com qualsevol persona que estigui relaxada, que escolti, que hagi tingut un bon dia, que es pugui concentrar i que es
trobi bé. No podem esperar que algú ens faci bona
companyia si ha tingut un dia estressant per motius de feina, ha estat aturat en un embussament
de camí cap a casa, no ha fet exercici durant dues
setmanes, se sent culpable perquè últimament no
ha tingut temps d’estar amb els seus fills i a més
té mal de cap. Si el lloc on treballem és agradable, hem pogut llegir una bona novel·la a l’autobús, hem anat en bicicleta fins a casa en arribar
a l’estació, hem dedicat tot el temps del món als
nostres fills i físicament ens trobem bé, és molt
més fàcil que fem bona companyia a algú altre,
perquè tindrem ganes de parlar, serem capaços
d’escoltar, ens podrem concentrar i podrem avançar en la nostra vida i les nostres relacions.
Els estils de vida que són respectuosos amb el
planeta perquè generen emissions de diòxid de
carboni baixes ens condueixen a una sèrie d’activitats i entorns que milloren la qualitat de vida
humana. Redueixen les malalties i les experiències negatives i ens permeten gaudir més de la
vida, i obtenir-ne molta més satisfacció.
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CAPÍTOL 14

Les vostres emissions de carboni
La flora de la Terra pot absorbir gairebé
12.000 milions de tones de diòxid de carboni
l’any derivat de les activitats humanes.
Actualment els humans generem prop de
36.000 milions de tones l’any, és a dir,
unes tres vegades més diòxid de carboni
del que la flora pot absorbir. Per això, els nivells
de diòxid de carboni a l’atmosfera
augmenten. Si aconseguim que les emissions
es mantinguin per sota del nivell que la flora
pot absorbir, l’atmosfera s’estabilitzarà
i el canvi climàtic no anirà a més.
Per això, cal que els humans no emetem més de
dotze bilions de tones de diòxid de carboni l’any.
Si fem una divisió aproximada, això equival a dues
tones de diòxid de carboni l’any per cada home,
dona i infant que habita el planeta.
La producció mitjana de diòxid de carboni (CO2)
a Espanya és de 9,8 tones per persona i any
(2007).
La mitjana global mundial es redueix a sis tones per persona. Per contreure i convergir en la
justícia climàtica, caldria reduir les emissions de
carboni de deu a dues tones l’any. És a dir, promoure el consum climàticament responsable per
fer front el deute de carboni amb el Sud, dins del
deute ecològic i el dret a unes emissions similars,
dintre de uns límits ecològicament sostenibles.
Vegeu el glossari.
Atès que un gran nombre de les emissions de
carboni s’associen a despeses innecessàries, no
ens serà difícil reduir-les de forma significativa.
Una part de les emissions tenen l’origen en la calefacció i la refrigeració de les llars. Si les aïlléssim correctament, no necessitaríem calefacció ni
refrigeració. Les emissions més grans de CO2 les
causa el transport a llarga distància de productes
a indrets que els poden subministrar localment.
Bona part de l’electricitat que produïm es perd en
les línies d’electricitat, atès que s’envia a llarga
distància per tot l’estat. Fabriquem molts productes per tal que durin cinc anys, i en canvi requeriria ben poca energia més fabricar-los perquè en
duressin 25.
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Molts anem a treballar en cotxe en lloc de viure més a prop i poder passar més temps a casa.
Si prenem decisions eficients pel que fa a la distribució, fabricació i conservació de l’energia, reduirem les emissions de CO2 un 80%.
Consells pràctics per generar
poc diòxid de carboni
Si seguiu les directrius que apareixen en aquesta guia, reduireu les emissions de diòxid de carboni sense saber quins nivells genereu actualment. Però cada estil de vida és diferent, i si calculeu les emissions de carboni us serà més fàcil
veure en quines àrees de la vida genereu unes
emissions més elevades i quines són més fàcils
de reduir. També tindreu la satisfacció de veure
les reduccions en tornar a calcular les emissions
passat un any. Això us ajudarà a gaudir del carboni que utilitzeu sense sentir-vos culpables, perquè sereu conscients que heu enfilat el camí de
la reducció. Si no calculeu les emissions hi ha el
perill que us sentiu malament cada vegada que
feu una activitat que generi carboni i us preocupeu per accions petites i insignificants. Si ens sentim malament la nostra qualitat de vida no millora; aquest enfocament vol evitar qualsevol sentiment negatiu. Us proposem que tragueu el màxim profit de les emissions de CO2, però que us
fixeu un objectiu de reducció.
Per calcular les emissions de CO2 podeu introduir les xifres de les factures de la llum i altres
combustibles, el quilometratge del cotxe i els detalls d’altres viatges a la calculadora de diòxid de
carboni de www.gencat.cat/cads/ ó
www.josoclasolucio.com/calculadora
Tot seguit us proporcionem algunes directrius
que us ajudaran a reduir les emissions de carboni i alhora a sentir-vos bé:
Gasteu en una cosa, estalvieu
en una altra
Podeu entendre les emissions de carboni una mica
com els diners: si us n’estalvieu algunes, les podeu dedicar a una altra cosa. Estalvieu i de tant
en tant gasteu. Si viviu en una casa petita o ben
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www.gencat.cat/cads

Ocasions especials
Per celebrar una ocasió especial compreu vi
d’Austràlia o de Sudàfrica, arròs de Tailàndia, salmó de Noruega, melmelada dels Estats Units, xocolata d’Indonèsia... Un dia és un dia. A fi de comptes per això l’estalvi en els dies de cada dia permeten aquesta despesa.
Emissions avorrides, emissions
divertides
Eviteu les activitats que generen molt diòxid de
carboni i que són avorrides i concentreu-vos en
les que són divertides. Per exemple, no hi ha res
més avorrit que anar a treballar en cotxe cada
matí. Si hi aneu en autobús, podeu llegir una bona
novel·la. Si us agrada conduir, aneu a una pista
de cotxes una vegada l’any i conduïu durant tot el
dia. Emetreu prop de 200 kg; en canvi, conduir
mitja hora d’anada i de tornada cada dia equival
a 5.000 kg durant tot l’any.
Traguem el màxim profit de
les emissions de carboni
Quan hagueu d’emetre carboni, aprofiteu-lo al
màxim. Si us moriu de ganes d’anar a l’Àfrica, estalvieu emissions durant uns quants anys, llegiu

llibres sobre el país, demaneu vacances al vostre
cap i passeu-vos-hi alguns mesos. D’aquesta manera ho aprofitareu al màxim, i no haureu de fer
viatges dues vegades l’any. Què és millor, passarse dues setmanes en un Western Hotel a Tailàndia o dues setmanes a Europa, on hi podeu anar
en tren?
Hi ha temps per a tot
Les activitats que generen un nivell alt de diòxid de
carboni també tenen el seu moment. Els polítics i
diplomàtics sempre hauran d’agafar avions. És millor fer volar una estrella del rock a l’altre costat de
l’Atlàntic que no pas fer volar milers de fans als Estats Units. Els serveis d’emergència han de cremar
carboni per arribar allà on els reclamen a temps.
L’única manera d’arribar a l’espai és en coet. I no
passa res, perquè el planeta pot absorbir molt diòxid de carboni. Però no l’hem de malgastar.
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plena de gent, treballeu a prop de casa, agafeu
l’autobús, consumiu aliments locals, compreu productes que durin molt i aneu de vacances en tren,
deixeu d’emetre molt diòxid de carboni. De tant
en tant, heu de tenir la llibertat de fer cinquanta
quilòmetres per fer alguna cosa que us vingui molt
de gust.
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CAPÍTOL 15

Glossari
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BIOMASSA. Terme abreviat de massa biològica. En
termes energètics, s’utilitza per definir aquelles fonts
d’energia que provenen de la matèria viva, com ara
la llenya, els purins per produir biogàs, o els olis i
alcohols vegetals. Es considera una font d’energia
renovable, ja que es regenera amb el creixement
biològic de les plantes i altres organismes fotosintètics. Durant aquest procés de creixement s’absorbeix el carboni que després s’allibera durant la seva
combustió. L’absorció recent del carboni implica que
el balanç final, a efectes d’escalfament global, sigui zero. Ara bé, el caràcter renovable d’aquesta
energia no implica que sigui il·limitat, o que no es
pugui arribar a fer-ne un ús insostenible.

Durant milions d’anys, bona part del carboni
present a l’atmosfera terrestre ha anat passant
de la forma de CO2 a la dels combustibles fòssils
i la pedra calcària. L’activitat industrial ha trencat aquest equilibri, alliberant en pocs anys
milions i milions de tones de carboni a l’atmosfera per a obtenir energia i ciment.
Les emissions a l’atmosfera s’expressen
sovint en unitats de carboni i d’altres en unitats
de diòxid de carboni. Una tona de carboni equival a 3,667 de diòxid de carboni.
El qualificatiu de carboni equivalent inclou el
potencial d’efecte d’hivernacle dels diferents
gasos causants de l’efecte d’hivernacle.

CICLE DEL CARBONI. El carboni és un element
químic de número atòmic 6 i símbol C. Es caracteritza per la seva gran reactivitat química, enllaçant-se amb altres àtoms petits, i fins i tot formant
llargues cadenes amb altres àtoms de carboni.
Aquestes característiques el converteixen en
l’esquelet que articula la vida sobre el planeta
terra. Al voltant del carboni giren elements com
l’oxigen, el nitrogen i l’hidrogen, formant tots
quatre la base de la química orgànica.
Si s’exclouen les reaccions nuclears, la matèria ni es crea ni es destrueix, simplement es
transforma (llei de Lavoisier). Per tant, els àtoms
passen d’uns compostos químics a uns altres,
en funció de les reaccions en les que participen,
formant cicles d’elements i nutrients. Un d’ells
és l’anomenat cicle del carboni.
Un dels compostos més estables on intervé el
carboni es el diòxid de carboni (CO2), que té forma
de gas i contribueix de forma decisiva a l’escalfament global. Aquest pot ser absorbit per les plantes
durant la fotosíntesi, donant com a producte la glucosa, que després és utilitzada per a produir greixos i cel·lulosa. Els greixos són l’origen del petroli, i
la cel·lulosa del carbó: són els combustibles fòssils.
D’altra banda, el diòxid de carboni es pot dissoldre dins l’aigua, formant l’àcid carbònic.
Aquest reacciona amb elements com ara el
calci, donant lloc al carbonat càlcic que forma la
pedra calcària.

CONTRACCIÓ, CONVERGÈNCIA I COMPENSACIÓ (CCC). Des d’una òptica de les relacions
Nord-Sud, sembla evident la necessitat d’un repartiment equitatiu dels drets d’emissió per càpita afavorint als països pobres, encara que
també s’ha proposat repartir-los en funció de
la creació de riquesa (PIB) que afavoreix als països rics. Segons aquest principi, el conjunt de
la humanitat ha d’anar reduint progressivament
les emissions de diòxid de carboni (contracció),
deixant que els països pobres augmentin lleugerament les seves emissions (convergència)
al llarg del temps. Els països rics haurien de
compensar els més pobres pel deute ecològic
acumulat, és a dir, liquidar l’excés històric de
les seves emissions respecte les dels països
més pobres.
COST D’OPORTUNITAT AMBIENTAL. En ciències
econòmiques, cost de no realitzar una determinada inversió. Així, no invertir en un projecte que genera beneficis per cinc milions d’euros, suposa un
cost de la mateixa xifra. Per similitud, el cost d’oportunitat ambiental es pot considerar com l’impacte que es produeix per no haver pres les mesures adequades, o per haver escollit una altra alternativa. Així, per exemple, es podria computar
dins l’anàlisi de cicle de vida d’un biocarburant el
cost ambiental de no poder reforestar els terrenys
dedicats al cultiu.
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EMBORNAL DE CO2 I DIPÒSIT DE CARBONI. Dins
del cicle del carboni, es considera un embornal
de CO2 aquell procés o zona de la terra que absorbeix o ajuda a reduir la concentració d’aquest
gas. Això implica que aquestes zones van augmentant els seus estocs de carboni, i es converteixen en un dipòsit d’aquest element. Els oceans
són els principals embornals de CO2. L’altre gran
embornal de CO2 són els boscos en creixement.
FORÇAMENT RADIATIU I POTENCIAL D’ESCALFAMENT GLOBAL. El forçament radiatiu és el canvi en el flux net d’energia a l’atmosfera. S’expressa en W/m2. Aquest pot ser produït per una variació
de la irradiació solar, l’augment o la disminució de
la nuvolositat, la presència d’aerosols... Un forçament radiatiu positiu tendeix a escalfar la Terra,
mentre que un forçament negatiu tendeix a baixarne la temperatura. Els gasos amb efecte d’hivernacle tendeixen a augmentar el forçament radiatiu.
En altres paraules: l’emissió d’un kg de metà
d’aquí a 20 anys equivaldria a haver emès 72 kg
de CO2, d’aquí a 100 anys, a 25 kg, i d’aquí 500
anys, a 7,6 kg de diòxid de carboni.
El gas metà es produeix per la descomposició
anaeròbia de les restes orgàniques, i és el component principal del biogàs i el gas natural. L’òxid
nitrós és produït pels bacteris que processen els
adobs nitrogenats, en processos industrials per a
la fabricació de nylon, i com a anestèsic.
La resta de gasos són els anomenats gasos
tècnics, sintetitzats per els humans per a usos
industrials específics. Els CFC, els HCFC i els
HFC s’utilitzen principalment en els equips de
refrigeració. Els PFC són un subproducte de la
electròlisi de l’alumini, tot i que també es fabriquen per a equips de refrigeració, o com a aïllant
elèctric en equips d’alta tensió. Aquest darrer ús
també és el principal de l’hexafluorosulfur.
La gran varietat d’aquests gasos tècnics dóna
un gran ventall de potencials d’escalfament global, però en tots els casos són molt superiors als
dels gasos que es produeixen en processos
naturals.
IPCC. El Grup Intergovernamental d’Experts sobre
el Canvi Climàtic és l’organització creada per les
Nacions Unides per estudiar les bases científiques,
els efectes i el potencial de mitigació i adaptació
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Potencial dels principals gasos amb efecte
d’hivernacle en CO2 equivalent
Gas
20 anys 100 anys 500 anys
Diòxid de
1
1
1
carboni (CO2)
Metà (CH4)
72
25
7,6
Òxid nitrós (N2O)
289
298
153
Clorofluorocarbonats (CFC)
5.310-11.000 4.750-14.400 1.620-16.400
(11.000)
(10.900)
(5.200)

Hidroclorofluorocarbonats (HCFC)
273-5.490
(5.160)

77-2.310
(1.810)

24-705
(549)

124-14.800
(1.430)

38-12.200
(435)

Hidrofluorocarbonats (HFC)
437-12.000
(3.830)

Perfluorocarbonats (PFC)
5.210-8.630 7.390-12.20011.200-18.200
(5.210)
(7.390)
(11.200)

Hexafluorosulfur (SF6) 16.300

22.800

32.600

al canvi climàtic. Està adscrit a l’Organització Mundial de Meteorologia (WMO) i al Programa de les
Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA). Aproximadament cada 5 anys emet un informe d’avaluació, amb les principals conclusions dels estudis realitzats per científics de tot el món. El darrer
d’aquests informes, l’anomenat AR-4, es va fer
públic a València, el 15 de novembre del 2007, i
és la base de treball per als acords de reducció
d’emissions post-Kyoto. Per a més informació, vegeu http://www.ipcc.ch
PETJADA ECOLÒGICA. Indicador que pretén mesurar la pressió a què els humans sotmetem els recursos i ecosistemes terrestres, comparant els nostres consums amb la capacitat natural de la terra
per regenerar-se. Normalment, la mesura es realitza en unitats de superfície (hectàrees per persona).
Es calcula la superfície necessària per a la producció d’aliments, per a la producció d’energia renovable, per a l’abocament de residus, per a l’urbanisme, etc. Les estimacions més recents conclouen
que, davant les 1,7 ha. per càpita de biocapacitat
real de la terra, l’actual societat global n’està consumint 2,8. És a dir: la humanitat està consumint
recursos per damunt de la capacitat del planeta.

CALCULADORA DE CARBONI

Calculadora de carboni 9-6-08

45

Calculadora de carboni 9-6-08

20/6/08

10:53

Página 46

CAPÍTOL 16

Calculadora de diòxid de carboni
Aquesta calculadora us permet calcular les
vostres emissions de CO2 anuals.
Per tal d’utilitzar-la, heu de tenir al davant les
factures d’electricitat, gas i altres combustibles.
Agafeu cada tipus de factura per separat i un paper
i sumeu el total de combustible utilitzat durant un
any. Tot seguit, introduïu la xifra a la calculadora.
Feu el mateix en el cas dels autobusos, els trens
i viatges en avió; en un full, feu una llista dels viatges que heu fet durant l’últim any, calculeu els quilòmetres, sumeu el total de quilometres de cada tipus de transport i introduïu el total a la calculadora.
Per fer els càlculs, el nombre de persones que
viuen en una casa és d’un per cada adult i de 0,5
per cada infant de menys de setze anys. Trobeu
el nombre de persones que viuen a casa i introduïu-lo a la casella Nombre de persones.
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És important saber les emissions per quilòmetre del vostre vehicle: cotxe, moto o ciclomotor.
Les emissions dels vehicles és poden consultar a
www.idae.es o a les fitxes tècniques. Així, podrem
fer tot tipus de càlculs al respecte.
Introduïu les vostres dades a les caselles blanques. Tria l’opció amb que et sentis més identificat i aleshores suma les emissions corresponents a l’opció triada. Amb una calculadora, seguiu les instruccions i calculeu cada fila. Tot seguit, sumeu les columnes i obtindreu les emissions de diòxid de carboni totals anuals de l’últim any. Si feu aquesta operació una vegada
l’any, podreu fer un seguiment de les vostres
emissions.
Si entreu als webs www.josoclasolucio.com i
www.gencat.cat/cads podreu fer els càlculs més
fàcilment.
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EMISSIONS ANUALS DE CO2 x LITRE, kWh, Kg i m3
ENERGIA DOMÈSTICA
Electricitat

Ús anual

kWh

Factor

kg CO2

x 0,43 =

Gas

Ús anual

Factor

Natural (kWh)

x 0,19 =

Natural (m3)

x 2,35 =

Butà (1 Bombona 12,5 Kg)

x 37,50 =

kg CO2

3 kg de Co2 per Kg

Petroli i derivats

Ús anual

Gasoil calefacció (litre)

Factor

kg CO2

x 2,60 =

Gas propà i gasos liquats

x 1,51

del petroli, LPG (litre)
Carbó

Ús anual

x 2,41 =

Llenya o biomassa
Kg

kg CO2

Ús anual

Factor
x 0,10 =

Total emissions de CO2 de l’energia domèstica =
Dividit pel nombre de persones que viuen a casa
Total emissions de CO2 per persona =

kg CO2

CALCULADORA DE CARBONI

Kg

Factor
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EMISSIONS DE CO2 x Km
EMISSIONS DE CO2: MOBILITAT
km per any

Factor

A peu o en bici

x 0,00 =

Tren, metro, tramvia

x 0,025 =

Autobús

x 0,062 =

Moto

x 0,12 =

kg CO2

Cotxe
Petit

x 0,12 =

Mitjà

x 0,19 =

Gran

x 0,22 =

Propietat cotxes

Nre. de cotxes

Factor

kg CO2

x 500 =
Avió*

km per any

Factor

kg CO2

x 450 =
Total emissions CO2 de mobilitat =
EMISSIONS ANUALS DE CO2: ALIMENTACIÓ
Menjo carn, peix, ous i lactis

Factor

A. Molt sovint. Carn unes dues vegades al dia.

x 1.250 =

B. Força sovint. Carn una vegada al dia,

x 750 =

kg CO2

ous/lactis sovint.
C. De tant en tant. Tendència vegetariana.

x 300 =

D. Mai. Vegà o vegetarià estricte.

x 100 =

Frase que descriu millor els meus
hàbits de compra:

Factor

A. Compro tot el menjar fresc al supermercat i
x 1.250 =
grans superfícies i no miro les etiquetes per veure
d’on vénen. Compro grans quantitats d’aliments
envasats i preparats.
B. Compro la majoria del menjar al supermercat i
grans superfícies i una petita part als mercats
i comerços del barri.

x 750 =

* Les distàncies es poden calcular fàcilment amb ajut d’eines com ara Google Earth
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Factor
C. En general compro productes de
temporada i de producció local, i pocs aliments processats. x 300 =
D. Només compro aliments de temporada, locals,
de producció orgànica, conreo algunes fruites i
verdures, i menjo molt pocs aliments envasats.

kg CO2

x 100 =

Total emissions CO2 de l’alimentació =
EMISSIONS ANUALS DE CO2: BÉNS DE CONSUM

x 2.500 =

B. Faig servir el que tinc i només canvio els objectes
o aparells quan s’espatllen.

x 1.500 =

C. Arreglo i reutilitzo les coses, m’informo abans
de la compra per adquirir productes de baix consum,
i utilitzo piles recarregables.

x 600 =

D. Compro productes produïts localment i de manera
artesanal sempre que m’és possible, i arreglo les coses
en comptes de substituir-les.

x 200 =

kg CO2

Total emissions CO2 de béns de consum =
EMISSIONS ANUALS DE CO2: RESIDUS
Com veus definida la teva generació de residus?

Factor

A. Genero menys que els veïns, separo i reciclo
la matèria orgànica.

x 100 =

B. Genero aproximadament els mateixos residus
que la mitjana.

x 325 =

C. Genero més residus que els meus coneguts,
no separo les diferents fraccions.

x 650 =

Total emissions CO2 dels residus=

TOTAL
Sumeu els totals de la llar, les compres i altres i
obtindreu el total d’emissions de CO2 anuals personals =

kg CO2

CALCULADORA DE CARBONI

Factor
A. M’agrada estar al dia de nous productes
i aparells, i regularment els vaig actualitzant.
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AUDITORIA D’EMISSIONS I MOTXILLA ECOLÒGICA DE

X un bon clima. Calculadora de carboni
Per a fer la primera edició d’aquest llibre s’han fet servir 2.540,8 quilograms de paper, 23.874,9 litres
d’aigua (motxilla hídrica), 10.604,6 kWh d’electricitat (motxilla energètica) i s’han emès 4.664,9 quilograms de diòxid de carboni (motxilla climàtica), sense incloure-hi les emissions del transport.
El llibre és un bé perdurable, pot considerar-se un dipòsit de carboni procedent d’un producte forestal de llarga vida. La fusta és un recurs natural renovable i reciclable. S’estima que cada quilogram
de paper reté 1,63 quilograms de diòxid de carboni, tot considerant el paper de cel·lulosa pura.
Els 2.504,8 quilograms de paper utilitzats en l’edició han fixat 4.141,5 quilograms de diòxid de
carboni.
Cada exemplar d’aquesta edició ha comportat l’ús de 127 grams de paper, 1,19 litres d’aigua, 0,530
kWh d’electricitat, i s’han emès 233 grams de diòxid de carboni, sense incloure les emissions del seu
transport ni la resta del diòxid de carboni que ha absorbit la fusta i el paper en el seu procés de formació com a recurs natural.
La impressió s’ha dut a terme a El Tinter, Arts Gràfiques, edicions i produccions, Societat Anònima Laboral, que està certificada amb el sistema de gestió de qualitat i medi ambient ISO 9001; ISO 14001 i EMAS.
Per a l’embalatge dels exemplars impresos s’han fet servir caixes de cartró corrugat reciclat.

Residus
Consum d’aigua
Consum elèctric
Emissions CO2
Matèries primeres

IMPRESSIÓ
333,62 Kg
3.548,52 litres
1.457,71 kWh
Kg
29,77 Kg

CONSUM DE PAPER
254,08 Kg
20.326,40 litres
9.146,88 kWh
4.664,91 Kg
3.366,56 Kg

El paper d’aquest llibre és 100% reciclat, és a dir, procedeix de la recuperació i el reciclatge del paper usat. La fabricació i la utilització de paper reciclat
significa un estalvi d’energia, aigua i fusta i una menor emissió de substàncies contaminants als rius i l’atmosfera. L’ús de paper reciclat evita la tala
d’arbres per produir paper.
Aquest paper és Totalment Lliure de Clor (TCF).
PH neutre, lliure d’àcid. Indica l’estatus neutral del paper, determinat
per l’ús de l’anomenat “Lliure d’àcid” del procés de producció. El pH es
calcula a partir de l’aigua extreta del paper.
Producte certificat en conformitat del CE 94/62. “Concentracions de metalls pesants en envasos (packaging)”, directiva que defineix la concentració màxima permesa de metalls pesants (Cadmi, Crom, Mercuri i Plom).
El paper de llarga durada és el que té una llarga resistència a l’envelliment. La durabilitat del paper per a la conservació de documents, la
fixa la norma ISO 9706.
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Té els certificats per poder usar el distintiu de Llibres Amics dels
Boscos de Greenpeace i el distintiu Salvem el nostre clima.
El distintiu internacional Salvem el nostre clima reflecteix l’impuls i la bona voluntat per resoldre el problema del canvi climàtic. Impulsat pel Fons Mundial per la Naturalesa (WWF) i Greenpeace, entre altres organitzacions, intenta cridar l’atenció respecte a totes les iniciatives contra el canvi climàtic.
No l’abandonis. Fes córrer aquest exemplar. Si el vols deixar a
l’abast d’un nou lector, lliura’l a una biblioteca, deixa’l en un lloc
públic, inscriu-lo a www.bookcrossing-spain.org
És una producció de la Fundació Terra i el Consell Assessor
per al Desenvolupament Sostenible (CADS)
Fundació Terra. Avinyó 44. 08002 Barcelona
Telèfon 93 601 16 36. www.ecoterra.org
Jo Sóc la Solució (www.josoclasolucio.com) és una campanya
permanent d’acció quotidiana contra el canvi climàtic.
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).
Avinguda de Sarrià, 30, 1r 3a - 08029 Barcelona
Telèfon 93 363 38 67 www.gencat.cat/cads/
Mukty Mitchell
Edició actualitzada i ampliada de
The Guide to Low Carbon Lifestyles
Rat’s Castle, Clovelly,Bideford, Devon EX39 5TF.
Regne Unit de la Gran Bretanya
guide@lowcarbonlifestyle.org
www.lowcarbonlifestyle.org
Adaptació catalana a càrrec de l’Observatori Climàtic
Jordi Bigues i Stefan Nolte
amb el suport de Jordi Miralles i Verònica Serrano
Correcció i revisió: Sílvia Cañellas i Joan Maria Romaní (CADS)
© Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2008.
Aquesta guia es pot descarregar de franc des de les pàgines
web: www.josoclasolucio.com/calculadora
http://gencat.cat/cads/
Disseny i maquetació: El Tinter SAL
Imprimeix: El Tinter SAL
Carrer La Plana 8. 08032 Barcelona
Telèfon 93 357 00 50 / 93 357 06 04
Depòsit legal: B-33853-2008
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