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El Grup de Girona d’ESF (2002) forma part de l’Associació Catalana d’Enginyeria 

Sense Fronteres (1992), la qual té un llarg recorregut en l’àmbit de la cooperació 

internacional al desenvolupament. ESF  i, en aquest cas, el grup de Girona tenen la 

ferma convicció que la cooperació i la solidaritat no és un procés que s’acaba en els 

països amb baixos IDH (Índex Desenvolupament Humà), sinó que va molt més enllà i 

és necessària una reciprocitat entre els actors participants a la cooperació al 

desenvolupament. 

A partir d’aquestes experiències apreses al Sud i de les eines desenvolupades al Nord, es 

vol aprofundir en la reflexió i debat respecte del paradigma actual, denunciant les 

desigualtats Nord-Sud existents i de les quals les societats del Nord en som els 

principals culpables. 

Estudiants, docents i professionals de tots els sectors tenen cabuda a l’entitat, com més 

diversos siguem més plurals seran els projectes i les activitats que realitzem. 

I si encara no ens coneixes… fes un clic (http://vimeo.com/22245446) i mira el video 

promocional!!! 

 

 

 

 

Assoc. Cat. Enginyeria Sense Fronteres 

Edifici PII Escola Politècnica Superior 

Av/ Lluís Santaló s/n 

17003  Girona 

girona@esf-cat.org 

http://esfgirona.wordpress.com/ 

http://vimeo.com/22245446
http://catalunya.isf.es/home/index.php
http://catalunya.isf.es/home/index.php
http://vimeo.com/22245446
mailto:girona@esf-cat.org
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1. Introducció 

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres porta a terme diferents campanyes 

de sensibilització i educació respecte de desigualtats i injustícies socials.  

El present projecte, “Una nova cultura de l’energia és possible!”, posa en qüestió 

l’actual model energètic extractivista derivat de l’anhel de creixement continu. 

A partir d’un anàlisi teòric i d’un replanteig multidimensional del Desenvolupament 

Humà Sostenible i de la necessitat de decréixer, s’introdueixen la prevenció del medi 

ambient i l’aposta per una energia sostenible com a trets necessaris per a combatre la 

crisi ecològica a què hem sotmès el planeta. 

Es plantegen un conjunt d’activitats destinades a la sensibilització i a l’educació de la 

societat civil gironina, pensant de forma global i actuant de manera local, però també 

pensant de forma local i promocionant conjunts d’acció globals. 

2. Marc conceptual del projecte 

1.1. Desenvolupament Humà Sostenible, a què ens referim? 

Cada dia noves paraules es posen de moda i s’empren sense tenir un clar referent sobre 

el seu significat. Un exemple és el concepte de Desenvolupament Humà Sostenible. 

La societat civil, i especialment les classes dominants, han associat de manera 

equivocada el Desenvolupament Humà Sostenible amb el creixement econòmic. Aquest 

fet també ha servit de justificació per l’actual model de globalització. 

A continuació es fa un anàlisi de la realitat de la globalització i una proposta 

multidimensional per entendre el Desenvolupament Humà Sostenible. 

1.1.1. La trampa de la globalització 

El pensament neoliberalista justifica la globalització com un procés econòmic fruit de 

les necessitats del mercat i, alhora, considera l’economia el motor del desenvolupament 

global i local (Castells, 1998). 
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El procés s’ha centrat en la vessant econòmica, menystenint la resta de dimensions reals 

que té el procés. Aquest fet es deu a la pressió que les classes dominants del Nord han 

exercit sobre la globalització, fomentant el lliure comerç. Paradoxalment es tracta d’un 

lliure comerç incomplet, ja que existeixen moltes mesures que el restringeixen: 

restricció a la lliure circulació de treballadors, aranzels proteccionistes, directrius i 

normatives estatals,...  

Anàlogament a qualsevol procés econòmic, aquest se centra en la maximització de la 

generació de capital mitjançant el procés D-D’
1
 (J. Martínez Peinado & R. Sánchez 

Tabarés, 2003), però no sempre es compleix que aquest benefici repercuteix al Sud 

d’acord amb el trickle-down effect
2
.  

Com ja s’ha esmentat, la globalització afecta a moltes dimensions i no pot passar 

desapercebut. La dimensió cultural és un exemple on ha aparegut una transformació de 

la riquesa i diversitat culturals cap a un pobre i uniforme folklore global. 

Es tracta d’un procés inequitatiu degut a l’heterogeneïtat de posicions de partida. Tots 

participem en el procés, però amb un poder asimètric, provocant repercussions locals 

molt diverses (P. Zabalo, 2003).  

No existeixen límits a la globalització, només aquells autoimposats per raons ètiques o 

polítiques. La resta (físics, ecològics, econòmics,...), malauradament, poden ser 

transgredits mitjançant la tecnologia (A. Elizalde, 2009). 

1.1.2. La visió multidimensional del Desenvolupament Humà Sostenible 

Anàlogament a la globalització, l’economia ha intentat reduir el concepte de 

Desenvolupament Humà a creixement econòmic, però cal no perdre de referència les 

múltiples dimensions del concepte.  

                                                 
1
 El procés D-D’ comprèn les diferents fases per les que discorre una matèria/subproducte per a ser 

convertit en un nou subproducte/producte, permetent obtenir un augment en el valor dels mateixos i una 

plusvàlua pel promotor del mateix.  

2
 També anomenada teoria del goteig. Molt estesa durant els anys 90, es basa en la hipòtesi que en cas de 

produir-se creixement econòmic, part d’aquest arribarà necessàriament a les capes socials inferiors. Es 

generarà un augment de llocs de treball, més ingressos i major consum. Existirà certa convergència i, per 

tant, una reducció de les desigualtats. 
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El concepte de Desenvolupament Humà es va reformular a partir de l’enfocament 

d’Amartya Sen i fou recollit a posteriori en els informes del Programa de Naciones 

Unides pel Desenvolupament
3
 (PNUD).  

A continuació es descriuen les principals dimensions que engloba el concepte: cultural, 

ètica, política, social, econòmica i ambiental. Cap d’aquestes pot ser objecte d’estudi de 

forma aïllada.  

Dimensió cultural, assegurar el respecte i la conservació d’aquells trets distintius de la 

diversitat cultural del planeta, tant material como espiritual, que representa la forma de 

viure d’una comunitat o societat. Englobar, en el seu sentit més holístic, la cultura 

material, social, simbòlica i ambiental. 

Dimensió ètica, fonamentada en cinc principis: els drets humans, la participació, 

l’equitat, la protecció de col·lectius minoritzats i la resolució pacífica de conflictes. 

Dimensió política, crear condicions de justifica local i global cap a un Estat del 

Benestar. Existir la possibilitat de pensar models d’organització/gestió locals i globals, 

cap a la construcció d’una ciutadania inclusiva que garanteixi l’accés equitatiu a drets i 

generi capacitats locals. 

Dimensió social, prioritzar la millora de les condicions de vida, satisfer les necessitats 

bàsiques i enfortir el teixit associatiu a través d’eines i polítiques per a l’autogestió i la 

presa de decisions. 

Dimensió econòmica, amb un mercat que garanteixi un intercanvi just i equitatiu, que 

inclogui els costos derivats de la prevenció ambiental i el benestar social. Pensar un 

sistema econòmic redistributiu al servei de les persones i no al revés. 

Dimensió ambiental, garantir la sostenibilitat dels ecosistemes, mitjançant una oferta de 

serveis, producció i consum responsables amb el medi ambient. 

El Desenvolupament Humà sostenible no és tan sols respectar el medi ambient, és una 

funció tridimensional que inclou el creixement econòmic, l’equitat social i la 

sostenibilitat ambiental (L. Capalbo, 2011). Es tracta “d’aquell desenvolupament que 

                                                 
3
 El Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), creat el 1965, pertany al sistema de 

Nacions Unides i la seva funció és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les nacions. 
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satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions 

futures per a satisfer les seves pròpies necessitats” (Brundtland, 1987).  

Els processos de Desenvolupament Humà seran inclusius i sostenibles en el temps quan 

s’afrontin des d’una visió multidimensional i amb interrelació entre dimensions. 

D’acord amb la visió del PNUD cal garantir l’existència transversal durant tot procés de 

potenciació/empoderament, cooperació, equitat, seguretat i sostenibilitat. 

Potenciació/empoderament, augment de les capacitats de les persones que amplia les 

seves capacitats d’agència o possibilitats. La participació de les persones en la presa de 

decisions és clau per a que siguin agents actius del seu propi desenvolupament. 

Cooperació, entre persones i col·lectius, enfortint el sentiment de pertinença a la 

comunitat, fomentant la preservació de la cultura i la cohesió social. 

Equitat, referent a la no discriminació per raons d’ètnia, gènere, edat, sexe, etc. No 

solament en l’àmbit econòmic, sinó també a capacitats bàsiques i oportunitats de vida.  

Seguretat, referent als satisfactors vertaders i continuats en el temps de les necessitats 

bàsiques, garantint el dret a la sostenibilitat i l'alliberació d’amenaces de malaltia, 

marginació i/o repressió. 

Sostenibilitat, mitjançant l’equitat intra i intergeneracional, ja esmentada. 

1.2. El decreixement, la participació i l’energia sostenible 

1.2.1. El decreixement 

Els anys 70, diferents pensadors plantejaren que l’augment de producció de béns i 

serveis, associat a la industrialització, provoca un gran increment en el consum de 

recursos naturals. Un augment continuat del consum de recursos per sobre del ritme de 

regeneració provoca l’esgotament del planeta.  

Els recursos del planeta són limitats i el creixement continuat no és possible. D’acord 

amb el plantejament de H. E. Daly (2009), l’economia és un subsistema de l’ecosistema 

terrestre finit. Augmentar el subsistema econòmic només serà possible fins a arribar al 

100% de l’ecosistema terrestre, però parlar de creixement sostenible és una contradicció 

en sí mateixa, degut a que als límits existents al planeta. 
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En resposta a aquest fenomen sorgí la teoria del decreixement. Els seus defensors 

aposten per una sostenibilitat econòmica compatible amb la preservació dels recursos 

naturals si es redueix el consum (de béns materials, energia,...).  

El decreixement és una corrent de pensament que promulga la disminució regular i 

controlada de la producció, amb la finalitat d’establir una nova relació d’equilibri entre 

l’ésser humà i la naturalesa.  

Però no tots hem de decréixer de la mateixa manera. “Els països rics hem de reduir la 

producció i consum perquè vivim per sobre les nostres possibilitats, perquè és urgent 

tallar emissions que afecten el medi ambient i perquè comencen a faltar matèries primes 

vitals” (C. Taiwo, 2009). 

Cal apostar per les vuit R que plantejà Segre Latouche i que recull J. Surroca (2009): 

- Reevaluar. Es tracta de substituïr els valors globals, individualistes i 

consumistes per valors locals, de cooperació i humanistes. 

- Reconceptualitzar. Encarat sobretot a la nova visió que es proposa d’estil de 

vida, qualitat de vida, suficiència i simplicitat voluntària. 

- Reestructurar. Adaptar els sistemes de producció i les relacions socials en 

funció de la nova escala de valors, com per exemple, combinar ecoeficiència i 

simplicitat voluntària. 

- Relocalitzar. Es pretén reduir l’impacte generat pel transport intercontinental de 

mercaderies a partir de l’autosuficiència local per satisfer les necessitats 

prioritàries. 

- Redistribuir. Pel que fa al repartiment de la riquesa, sobretot en les relacions 

entre nord i sud. 

- Reduir. Simplificar l’estil de vida dels ciutadans. Reduir el consumisme i 

apostar per tornar a el que és petit, el que és simple, a aquelles eines i tècniques 

adaptades a les necessitats d’ús, fàcils d’entendre, intercanviables i modificables. 

- Reutilitzar i Reciclar. Allargar el temps de vida dels productes per evitar el 

consum i el malbaratament. Evitar el dissenys de productes amb obsolescència. 
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S’ha d’arrencar a partir de la certesa que “si no decreixem voluntària i racionalment, 

haurem de fer-ho obligats com a resultat de l’enfonsament, abans o després, de la 

sincronització econòmica i social que patim” (C. Taiwo, 2009). 

Les conseqüències de no decréixer podern ser devastadores, especialment, en les zones 

del tròpic i amb baixos IDH (Àfrica, Sudest asiàtic, Centre i Sudàmèrica). 

L’alimentació, l’accés a l’aigua, la salut,… es veuran clarament afectats. 

1.2.2. La participació 

La participació és la “intervenció conscient i intencionada de tota/tot ciutadà/ciutadana 

en els assumptes públics, amb la finalitat d’instaurar una societat el més lliure i justa 

possible” (Grup de Profundització Democràtica de la Mesa Cívica, 2000). 

Comprèn les fases d’informació, debat i decisió, amb la indispensable característica i 

necessitat de ser vinculant. No es tracta d’escoltar els problemes d’alguns, sinó que ha 

d’apostar-se per dinàmiques socio-culturals autocrítiques i eficients per obrir-se a la 

majoria de població (T. Rodríguez Villasante, 2003).  

No obstant, per a promoure la participació cal l’existència d’espais on s’informi, es 

debati i es decideixi, en un clima d’equitat d’oportunitats entre participants. No es pot 

excloure de la participació per raons d’ètnia, gènere, edat, etc. 

S’han de replantejar els subjectes de les accions, passant de subjectes simples a conjunts 

d’acció. Si bé no tots aportem el mateix en el procés, és essencial la visió de tots els 

participants des dels respectius punts de partida, obtenint així resultats inclusius.  

La sostenibilitat dels processos depèn de l’existència de “criteris construïts 

participativament i intergeneracionalment amb la implicació dels que defensen uns 

valors de futur ecològic per a la humanitat” (T. Rodríguez Villasante, 2003). 

Mitjançant una educació transversal, és la societat civil, d’acord amb l’enfocament 

d’agència i aspiracions d’Amartya Sen (1989), qui s’apropiarà de les eines per a poder 

participar. Els participants aconseguiran un empoderament/potenciació per a poder 

participar d’una forma més equitativa.  
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El foment de la participació a partir de l’empoderament dels participants permetrà 

aconseguir canvis locals a partir de pensament global i canvis globals a partir de 

pensament local, aconseguint l’autogestió sostenible de molts recursos. 

D’aquesta manera la societat civil tindrà una major independència en l’elecció, garantint 

decisions lliures i justes.  

1.2.3. L’energia sostenible 

A continuació es presenta la vinculació entre l’accés a l’energia i el Desenvolupament 

Humà Sostenible, a partir d’un replanteig del concepte d’energia. 

1.2.3.1. L’energia com a factor de Desenvolupament Humà 

El PNUD ha introduït a l’informe del 2011 l’Índex de Pobresa Multidimensional
4
 

(IPM), construït a partir de l’enfocament de necessitats bàsiques que planteja amb 

anterioritat Maz-Neef (1994).  

Quan la societat civil no aconsegueix satisfer les seves necessitats bàsiques, les 

conseqüències són alts IPM i baixos Índexs de Desenvolupament Humà
5
 (IDH).  

La relació entre necessitats bàsiques i IDH permet relacionar el Desenvolupament 

Humà i la gestió de recursos naturals. La vinculació es fonamenta en l’enfocament 

d’agència
6
 i aspiracions

7
 (Amartya Sen, 1989), on la possessió d’una major agencia (o 

també capacitats) permet tenir un major ventall d’aspiracions (o també possibilitats). 

                                                 
4
 L'índex de pobresa multidimensional (IPM) és un índex de pobresa estadístic sobre la situació de les 

persones per països, elaborat des de 2010 que substitueix a indicadors de pobresa anteriors (IPH1 i IPH2). 

L’IPM agafa en consideració una sèrie de factors esencials o de “privació” de les famílies, des dels 

resultats en matèria d’educació i salut fins als béns i serveis. 

5
 L'índex de desenvolupament humà (IDH) és un indicador creat l'any 1990 pel Programa de les Nacions 

Unides per al Desenvolupament (PNUD) de l'ONU amb l'objectiu de mesurar el nivell de 

desenvolupament dels diferents estats del món. 

6
 L’agència és definida com allò que una persona és lliure de fer i aconseguir per assolir els objectius i 

valors que consideri importants (Amartya Sen, 1985). 

7
 El concepte d’aspiracions s’utilitza per referir-se tant a les finalitats que les persones volen assolir, com 

a aquelles que desitgen per als seus fills i el conjunt de la societat. Les aspiracions estan orientades cap al 

futur i constitueixen un important element de canvi per les societats, en la mesura que contribueixen a 

construïr un mapa que permet desplaçar-se des de la sitaució actual fins a la que es vol aconseguir, fent 

possible identificar i promoure les accions necessàries per aconseguir el benestar que les persones volen 

per si mateixes i els seus fills. L’assoliment de les aspiracions implica un cert coneixement de les 

oportunitats disponibles, així com de les relacions existents entre esl diferents conjunts d’oportunitats. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndex_de_pobresa
http://ca.wikipedia.org/wiki/1990
http://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_de_les_Nacions_Unides_per_al_Desenvolupament_%28PNUD%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_de_les_Nacions_Unides_per_al_Desenvolupament_%28PNUD%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/ONU
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat
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Si bé la utilització de recursos naturals és un impulsor de Desenvolupament Humà, 

només existeix relació entre consum d’energia i IDH en els primers estadis de consum. 

Contràriament, quan es traspassa el nivell de consum d’energia que satisfà les 

necessitats bàsiques (línea vertical de color rosa a la Figura 1), un augment de consum 

tan sols proporciona petits avenços en l’IDH i innumerables impactes negatius 

associats. 

 

Figura 1: Relació entre Consum d'electricitat (eix X) i IDH (eix Y). Fuente: PNUD (2004) 

L’extracció de recursos naturals (petroli, gas, metalls, etc.) té innumerables impactes 

ambientals associats, directes i indirectes
8
. Això provoca un descens continuat en les 

espècies de fauna i flora global, tant a les zones d’extracció (al Sud) com als nuclis de 

consum (al Nord). 

Aquests impactes deriven en múltiples dimensions: economia (ex: pèrdua titularitats), 

cultura (ex: pèrdua de coneixement de la naturalesa), salut (ex: restricció de l’accés a 

aigua potable), etc. Això provoca retrocessos en els IDH i augment de les desigualtats. 

1.2.3.2. Un altre concepte d’energia 

La societat ha derivat a la tecnologia la capacitat reparadora del problema global 

d’accés a l’energia, dotant-la del poder d’imposició del model energètic.  

                                                                                                                                               
Donat aquest coneixement està distribuït desequilibradament entre els diferents grups o estrats socials que 

conformen la societat, per les mateixes causes que determinen la pobresa i la desigualtat observada en 

diferents dimensions, és possible afirmar que la capacitat de generar aspiracions està socialment 

determinada i integra el conjunt de les capacitats de les persones (Appadurai, 2004). 

8
 Es diferencien els impactes ambientals entre: 

- Directes, aquells que fan referencia a l’extracció dels recursos naturals (ex: contaminació 

d’aigua per extracció de cru). 

- Indirectes, aquells derivats de l’explotació dels recursos naturals (ex: migració de la fauna i flora 

degut a la fragmentació d’hàbitats). 
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S’emfatitza el paper neutral de la tecnologia i s’eleva a dogma, limitant el paper de la 

societat i imposant solucions allunyades de les necessitats. 

La tecnologia és només una eina per a arribar a la finalitat última d’accés a l’energia i 

cal que estigui al servei de la societat civil, utilitzant tecnologies apropiades
9
 i 

apropiables
10

 (fig. 2). Cal que permeti el Desenvolupament Humà local complet i 

sostenible en el temps (A. Pérez Foguet, 2003). 

Els processos d’accés a l’energia s'han d’emprendre mitjançant l’ús d’energies 

sostenibles, promovent el desenvolupament local sostenible, incloent la potenciació, 

cooperació, equitat, sostenibilitat i seguretat. 

 

Figura 2: Esferes per a la selecció de tecnologies apropiades i apropiables. Font: ISF (2006) 

Es tracta d’apostar per l’accés a l’energia, però minimitzant els impactes associats i 

potenciant les oportunitats. 

                                                 

9
 El concepte de tecnología apropiada va néixer als anys 60 i es basa en l’ús de la solución tecnológica 

amb millors característiques al voltant de: 

a) Respecte pel medi ambient 

b) Integració a la societat 

c) Independencia d’agents externs 

d) Tendència a la millora de la qualitat de vida en el seu conjunt 

En contraposició amb la visió tecnócrata centrada en l’eficiència, l’ús de tecnologies apropiades amplia la 

visió de posibles satisfactors (en aquest cas tecnologies) i té en compte la no agresió d’altres necessitats 

bàsiques. 

10
 El concepte de tecnología apropiables abogaperquè els beneficiaris puguin apropiar-se del procés, 

utilitzant solucions senzilles i de costos asumibles. És indispensable que els beneficiaris rebin 

capacitacions de manteniment i ús, a la vegada que es fomenti el procés a partir de l’augment de les 

capacitats endògenes i la participación. 
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Apostar per l’energia sostenible, aquella que utilitza energies preferiblement netes
11

 i 

renovables
12

, a partir de processos sorgits de la societat civil i amb la participació i 

cooperació dels beneficiaris. A la vegada, el procés ha de ser equitatiu, segur i 

sostenible en el temps a nivell local, ajudant a solucionar el problema global d’accés a 

l’energia. 

S'ha de considerar la necessitat d’apostar per energies netes i renovables, les quals 

poden estar incloses en el concepte d’energia sostenible, però no al revés. 

1.3. Una nova cultura de l’energia és possible! 

1.3.1. Perspectiva de reflexió 

L’actual model energètic és insostenible a nivell global i en els països del Nord a nivell 

local, per això cal canviar la concepció del model energètic i, fins i tot, del propi 

concepte d’energia. Cal abordar la problemàtica del model actual d’energia des de dos 

grans eixos: l’equitat (global i local) i la sostenibilitat. 

Aquesta concepció permet redefinir el concepte d’energia d’una forma 

multidimensional i incloent. L’energia és un recurs natural necessari pel 

desenvolupament humà. Es tracta d’un bé comú, d’accés finit i que el seu aprofitament 

pot tenir associats impactes a múltiples dimensions (medi ambient, societat, economia, 

salut,...) 

El model actual no garanteix l’accés a l’energia equitatiu, provocant, alhora, greus 

repercussions sobre el medi ambient a escala local i global, posant en entredit la 

satisfacció de les necessitats de les generacions futures. A més, es caracteritzar per un 

                                                 
11

 La definició d’energia neta (o energía verda) va associada als impactes ambientals que té el consum de 

la mateixa. Aquests impactes solen referir-se a les emissions associades a l’ús d’un tipus d’energia, 

incloent tot el procés i les eines necessàries per l’aprofitament d’aquesta. 

Popularment s’ha catalogat algunes energies com a netes o amb emissions nules, no obstan tés 

parcialment cert. Si bé l’aprofitament de l’energia no comporta emissions associades (ex: eólica, 

solar,…), la construcción de les eines necessàries per al seu aprofitament té associat unes emissions. 

D’aquesta manera es denomina tecnología neta aquella que té associades baixes emissions en el seu 

procés d’aprofitament. 

12
 Qualsevol tipus d’energia es pot considerar renovable quan el ritme de consumé s igual o inferior al 

ritme de regeneració i, consecuentment, són pràcticament inesgotables en el temps (A. Creus Solé, 2004). 

Actualment és el cas d’energies com la solar, eólica, forestal, geotérmica, hidráulica o oceánica; però en 

el cas de consum nul o inferior al ritme de producciño, inclús el petroli podría considerar-se renovable. 
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foment del consum creixent, degut a la dependència del model socioeconòmic 

dominant. Per aquest motiu:  

- S’ha de tendir a una sobirania energètica, entesa com l’auto producció de 

l’energia a nivell regional i de forma definida en el temps. Només en casos 

puntuals és justificable el transport d’energia entre regions excedentàries 

energèticament i regions amb escassos recursos energètics. 

- L’accés a l’energia ha de ser universal, equitatiu i just; entre les regions i entre 

les persones d’una mateixa regió. S’ha de garantir un accés a l’energia que 

permeti la satisfacció de les necessitats bàsiques (accés aigua potable, 

alimentació, salut, educació,...) i permetre desenvolupar una vida digne. 

- Totes les activitats energètiques han de tendir a la sostenibilitat social, ambiental 

i econòmica. Aquest fet implica una reducció del consum actual, especialment 

d’aquells països amb majors valors de consum. 

- Qualsevol explotació energètica ha de respectar els drets humans i minimitzar 

els impactes ambientals, socials, econòmics i sobre la salut. 

- Les persones han de prendre consciència dels impactes associats ala generació, 

transport i aprofitament de l’energia, permetent d’actuar en conseqüència i 

promovent un consum racional i responsable de l’energia.  

- Cal reduir dràsticament la dependència global dels recursos finits (especialment 

dels combustibles fòssils) i de forma palatina en aquelles regions amb menors 

nivells d’IDH, paral·lelament que desenvolupant substitutius renovables i 

sistemes de gestió sostenibles.  

- Els organismes reguladors competents que actuen en l’àmbit energètic han de 

garantir la transparència i honestedat en la gestió entre institucions i usuaris.  

1.3.2. De la reflexió a l’acció 

La reflexió és un espai clarament important i que permet elaborar la perspectiva teòrica 

des de on sustentar-se d’elements per a promoure una nova cultura de l’energia, però cal 

traçar línies d’acció clares per a poder passar a l’acció.  

- Sensibilitzar i conscienciar a la població. Propiciar processos de reflexió 

davant la insostenibilitat del model energètic en el món i en continu creixement, 
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promovent l’accés universal a l’energia a partir de models de desenvolupament 

humà sostenibles. 

- Educar i conèixer respecte les formes que causen, reprodueixen i empitjoren el 

sistema energètic i els impactes que se’n deriven. Utilitzar el coneixement per a 

promoure nous camins d’actuació. 

- Recolzar i construir una gestió participativa de l’energia, amb la participació i 

control de la societat civil, establint ponts de cooperació entre entitats sense 

ànim de lucre. 

- Incidir i aconsellar a les entitats competents respecte la gestió energètica. 

Treballar amb governs, organismes internacionals i entitats de l’energia per a 

desenvolupar polítiques energètiques. 

- Denunciar i oposar-se als processos de mercantilització de l’energia, causants i 

agreujants del model energètic actual; donant veu als moviments de resistència 

dels processos privatitzadors excloents. 

- Promocionar la investigació, el desenvolupament i implantació de tecnologies 

energètiques apropiades i apropiables, aprofitant els recursos locals de forma 

sostenible i propiciant impactes positius sobre la població.  
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3. Descripció del projecte 

3.1. Objectius i resultats esperats 

Objectiu general: 

OG: Qüestionar les desigualtats Nord – Sud derivades del model energètic de consum, 

apostant pel decreixement i alternatives sostenibles 

Objectius específics: 

OE1: Sensibilitzar a la societat civil sobre les desigualtats Nord - Sud a causa dels 

models de consum existents, derivades de la no equitat del sistema i els models de vida 

del nord 

OE2: Difondre la problemàtica (ambiental, sanitària, social, etc.) de les indústries 

extractives al Sud derivada dels models de consum al Nord 

OE3: Difondre les energies sostenibles com a alternativa viable al model energètic fòssil 

actual. 

Resultats: 

R1: La societat civil gironina coneix i reflexiona sobre les desigualtats Nord – Sud 

existents a partir dels conceptes de Desenvolupament Humà Sostenible i de 

Decreixement. 

R2: Ha existit un procés de reflexió dins la societat gironina i aquesta planteja 

alternatives al model extractivista actual. 

R3: La societat civil gironina s’aproxima a les energies sostenibles amb tallers 

teòrics/pràctics i proposa alternatives al model energètic actual. 
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3.2. Proposta d' activitats 

3.1.1 Divulgació de l’exposició “L’altra cara del petroli” 

La delegació de Girona de l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres 

desenvolupa un projecte de cooperació ja consolidat a la regió Nord oriental de 

l’Equador, una zona amb una gran riquesa de biodiversitat i de convivència de diferents 

grups indígenes.  

Aquesta exposició és una eina que té una finalitat de sensibilització. A partir d’una visió 

de denúncia pretén donar a conèixer la problemàtica existent d’extracció petroliera a la 

zona, fent-nos reflexionar sobre el model energètic actual. 

Fa una comparativa de dues regions amb moltes diferències però que alhora tenen 

moltes semblances, Catalunya i Equador, fent un anàlisi transversal de la problemàtica i 

englobant visions de caire geogràfic, econòmic,… i observant les repercusions de 

l’extracció sobre la societat civil equatoriana, sense oblidar la fauna i flora de 

l’Amazonia. 

 

Figura 3: Foto d'una part de l'exposició a la Universitat de Girona. 
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3.1.2 IX Jornades d’energies Renovables 

Les IX Jornades d’Energies Renovables tenen com a objectiu qüestionar el model 

energètic actual, així com els impates que es generen tant al Nord com al Sud, i 

plantejar un nou model energètic. 

L’iniciativa compta amb el suport de l’Escola Politècnica Superior,  la Universitat de 

Girona, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament.  

Es van celebrar del 5 al 16 de maig, a l’Escola Politècnica Superior de l’UdG, les “IX 

Jornades d’Energies Renovables”, organitzades pel grup de Girona de l’Associació 

Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF). 

Es tracta d’una iniciativa amb llarg recorregut, ja que enguany se celebra la novena 

edició. En el marc de les presents jornades es desenvoluparen diferents activitats, 

encarades a un públic de diferents edats i de diferents àmbits. 

Pels estudiants de secundària se celebraren uns tallers d’energies renovables amb: 

turbines de riu, eòlica, solar tèrmica, solar fotovoltaica i cuina solar. És en aquest marc 

on també s’ha promogut un concurs de forns solars.  

A més, també es feu una conferència “Biocombustibles: oportunitat o perill?”, on es 

debatrà sobre la sostenibilitat dels biocombustibles a càrrec d’Albert Pérez..  

Durant tot aquest el temps que duren les Jornades es feu difusió de l’exposició: 

“Practica l’Off. Menys consum energètic, més drets humans”. Es tracta d’una exposició 

sobre els impactes del petroli que el grup de “Energia i Indústries Extractives” d’ESF va 

promoure, amb la col·laboració de diferents actors de la ciutat de Barcelona.  

Per tal de desenvolupar les jornades en un clima lúdic es feu un piscolabis sostenible, el 

qual té coma intenció demostrar que les energies alternatives funcionen i es cuinà amb 

el Sol.  

 

http://catalunya.isf.es/
http://catalunya.isf.es/
http://www.loff.cat/
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Figura 4: Cartell d’activitats de les IX Jornades d'Energies Renovables. 
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3.1.3 Cicle de conferències: “Medi ambient i tecnologia, un camí cap al 

Desenvolupament Humà sostenible” 

El passat 11 d’abril es va celebrar el I cicle de conferències sobre Medi ambient i 

tecnologia versus desenvolupament humà sostenible, organitzat per la Càtedra 

UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona, la 

Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme i 

l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres. 

El cicle va comptar amb dues conferències els dies 11 i 18 d’abril de 2011, ambdues a 

les 19h, a la Casa de Cultura de Girona. 

Com frenar el canvi climàtic des de les ciutats? 

La petjada ecològica i les alternatives urbanes. 

Temàtica: 1) Introducció al canvi climàtic i petjada ecològica, 2) Afectes del canvi 

climàtic a la població, 3) Alternatives d’acció des de les ciutats. 

A càrrec de: Pablo Cotarelo; Llicenciat en Física. Participant en diferents moviments 

ecologistes i responsable de l’àrea de Canvi Climàtic de la confederació de “Ecologistes 

en acció”. 

És la tecnologia sinònim de desenvolupament? 

L’impacte del nostre model productiu en el planeta. 

Temàtica: 1) Introducció al desenvolupament humà, 2) Desenvolupament vs consum, 

3) Tecnologies apropiades i apropiables, 4) Bones pràctiques. 

A càrrec de: Raül Velasco; Enginyer Industrial (especialitat en energia i medi 

ambient). Participant en el PAER (Programa Andí Electrificació Rural). Membre 

d’Enginyeria Sense Fronteres i consultor en cursos de TpDH (Tecnologia pel 

Desenvolupament Humà). 
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Figura 5: Cartell del cilce de conferències “Medi ambient i tecnología, un camí pel desenvolupament humà 

sostenible”. 
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3.1.4 Cicle de tallers: “Crisi energètica, els drets humans a les fosques!” 

A partir de l’experiència adquirida en cooperació i sensibilització, alhora que dins d’una 

de les campanyes d’EpD (Educació pel Desenvolupament) que com a entitat 

desenvolupa ESF, és on neixen aquests tallers. 

- La cooperació i projectes de cooperació al Sud 

- El problema de les industries extractives derivades del model de consum 

- Crisi del model energètic. Les EE.RR. (Energies Renovables) com a alternativa. 

Aquests tallers es plantegen com a separats els uns dels altres, però segueixen una estret 

lligam entre sí i es poden plantejar com un cicle de tallers, ja que tenen una certa 

cronologia en el temps: 1) Presentar-nos com a entitat amb el projecte ètic que tenim i 

denunciant les males pràctiques del sistema i la cooperació, que deriven en una inequitat 

Nord-Sud, 2) Presentar el problema de les indústries extractives derivat del model de 

consum imposat, el qual és causant directe i principal de les desigualtats Nord-Sud, 3) 

Qüestionar el model energètic actual i plantejar alternatives teòrico/pràctiques.  

Aquest cicle de tallers, obert a tot el públic, pretén difondre coneixement i promoure el 

respecte als drets humans i mediambientals, així com afavorir l’associacionisme de la 

ciutadania entorn la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.   

Tots aquests tallers estan pensats des d’un punt de vista dinàmic i de la interacció entre 

els participants, tant entre ells com amb els promotors/dinamitzadors de l’activitat. Es 

pretén fomentar el debat i la reflexió a partir de diferents dinàmiques.  
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Figura 6: Part frontal del tríptic informatiu del cicle de tallers “Crisi energètica, els Drets Humans a les fosques!”. 
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Figura 7: Part posterior del tríptic informatiu del cicle de tallers “Crisi energètica, els Drets Humans a les fosques!”. 
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3.1.5 Campanya: Practica l’Off; menys consum energètic, més drets humans” 

La campanya té com a objectiu donar a conèixer la possibilitat que tenim els ciutadans 

de reduir la pressió que s’exerceix sobre els recursos naturals amb les nostres opcions 

diàries com a consumidors, pel que fa a la mobilitat. 

L’iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, 

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Universitat de Girona i 

l’Escola Politècnica Superior.  

El passat 7 de maig es va celebrar l’acte de presentació de la campanya “Practica l’Off. 

Menys consum energètic, més drets humans” (http://www.loff.cat/), organitzat per 

l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres i l’Oficina Verda de la Universitat 

de Girona.  

Aquesta campanya fa èmfasi en com l’enorme dependència que els països del Nord 

tenim sobre els recursos energètics situats als països empobrits repercuteix directa i 

indirectament en la negació dels drets de moltes poblacions, així com en la generació de 

conflictes socioambientals, la deconstrucció dels Estats de Dret i fins i tot en l’aparició 

d’escenaris bèl·lics a escala internacional. Així mateix, ens recorda la importància de 

la utilització del transport públic com a alternativa solidària amb les poblacions 

del Sud, informant sobre la problemàtica existent ocasionada, en part, pel nostre 

consum energètic desmesurat. 

També depèn de tu: agafa la bici, el transport públic, comparteix cotxe, tria el tren 

davant l’avió i estalvia desplaçaments innecessaris. 

http://www.loff.cat/
http://www.loff.cat/
http://www.loff.cat/
http://catalunya.isf.es/
http://www3.udg.edu/ov/
http://www3.udg.edu/ov/
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Figura 8: Part frontal del tríptic informatiu del cicle de tallers “Crisi energètica, els Drets Humans a les fosques!”. 
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3.3. Beneficiaris 

Les activitats están obertes a tot el públic en general, però especialment a centres 

educatius, centres cívics, asociaciones de lleure. No obstant, les activitats tipus 

conferència o les de caire lúdic com és la campanya “Practica l’Off: Menys consum 

energètic, més Drets Humans” estan obertes a tota la societat civil gironina en general. 

D’aquesta manera, es poden considerar beneficiaris directes aquelles persones que 

participatin activament a les activitats, ja bé siguin en un àmbit més formal com pot ser 

un taller o en un àmbit més informal com pot ser un piscolabis sostenible.  

A més, es considera que la societat civil gironina en general és beneficiària indirecta 

del projecte. Tot i no participar tota la massa social a les activitats, el boca a boca i la 

difusió de les activitats en els mitjans de comunicació (diaris, ràdio, internet,...) ha de 

permetre fer arribar el missatge del decreixement i l’alternativa sostenible al màxim 

nombre de persones de la societat civil gironina.  
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