SEETMANA DEE L’ENERGIA
A SOSTTENIB
BLE
ELL CANVI COMENÇA A CASA:
C
JO TR
RIO, JO ACTTUO
En un conttext d’emerggència climààtica i en el marc de la crisi sanitàrria
mundial, laa Setmana Europea de l''Energia Sosttenible vol ajudar‐nos
a
a
prendre consciencia
c
sobre la necessitat
n
d’adoptar
d
u model
un
energètic més
m sostenib
ble, respectu
uós amb la casa
c
comuna, a l’abast
de tothom
m i que tinggui especialm
ment en compte els més
m
vulnerabless.

dato si’ del Papa
P
Francessc:
Llegim a l’EEncíclica Laud
Hi ha un consens científicc molt consiistent que in
ndica que eens trobem davant
d
d’un
n
c
[...]. La humanitat és cridada a prendree
preeocupant esccalfament del sistema climàtic
con
nsciència dee la necessittat de realittzar canvis d’estils
d
de vvida, de pro
oducció i dee
con
nsum per co
ombatre aquest escalfaament [...] que
q es veu potenciat pel
p patró dee
dessenvolupament basat en
n l’ús intensiu de combustibles fòssills, que consttitueix el corr
dell sistema eneergètic mund
dial. (Ls’ 23)
Mo
olts d’aquellss qui tenen més
m recursoss i poder eco
onòmic o políític semblen concentrar‐‐
se sobretot a emmascarar
e
els problem
mes i a amaggar els símptomes, miran
nt només dee
red
duir alguns im
mpactes neggatius del can
nvi climàtic. Però molts ssímptomes in
ndiquen quee
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aqu
uests efectess podran serr cada vegadaa pitjors si co
ontinuem am
mb els actualls models dee
pro
oducció i de consum. Peer això s’ha tornat
t
urgent i imperiós el desenvolupament dee
pollítiques perq
què en els pròxims
p
anyys l’emissió d’anhídrid
d
ccarbònic i d’altres gasoss
altaament conttaminants siigui reduïdaa dràsticameent, per exxemple, reem
mplaçant laa
com
mbustió de combustibles
c
s fòssils i dessenvolupant fonts d’enerrgia renovab
ble. (Ls’ 26)
El canvi
c
climàtic planteja un
n dels princip
pals desafiam
ments actualls per a la hu
umanitat. Elss
pitjjors impactees probablem
ment recauraan en les pròximes dècaades sobre els
e països en
n
dessenvolupament. Molts pobres
p
viuen
n en llocs particularmentt afectats pe
er fenòmenss
relaacionats amb l’escalfam
ment, i els seus mitjans de
d subsistència en depenen [...]. No
o
ten
nen recursoss que els permetin
p
ad
daptar‐se alss impactes climàtics o fer front a
situ
uacions catastròfiques, i posseeixen poc accés a serveis
s
sociaals i a proteccció. (Ls’ 25)

Són
n moltes les iniciatives doméstiques que poden ajudar
a
a reduïr el consum
m energètic,,
ja que sovint dins les quatre paretts de casa es malgasta energia: il∙luminació,,
eleectrodomèstiics, calefaccció... Com a cristians teenim una reesponsabilitaat afegida a
l’ho
ora de tenir‐‐les en compte per optim
mitzar el conssum.
Tan
nmateix, a Catalunya, el consum d’electricitat no
o para d’augmentar, amb
b l’agreujantt
quee només el 20%
2 de l’eneergia elèctrica que es pro
odueix és ren
novable (i sols el 0,9% éss
solar), un perceentatge que en els darrers cinc anys més aviat haa disminuït.
La raó és quee el mercat elèctric esttà dominat per unes p
poques gran
ns empresess
mu
ultinacionals que controlen el sistem
ma energèticc. Unes com
mpanyies que
e dominen i
exeerceixen de forma evideent el seu po
oder polític i sobre els m
mitjans de comunicació;;
quee impedeixeen la transició energèticaa cap a un model
m
renovaable i distrib
buït; que fan
n
tott el que po
oden per atturar el dessenvolupameent de les energies ne
etes... Uness
com
mpanyies qu
ue han dem
mostrat masssa sovint que
q
no teneen escrúpols davant laa
pob
bresa energgètica. Unes multinacion
nals que han
n estat denunciades reiiteradamentt
pells greus abussos socials i mediambien
m
tals que com
meten a l’Am
mèrica Llatinaa.
Si no volem contribuir
c
amb els nosstres diners al poder i als abusos d’aquestess
mpreses, avu
ui tenim alteernatives pe
er comprar electricitat n
neta. Actuallment hi haa
em
nom
mbroses em
mpreses méss petites, so
ovint cooperatives, quee comercialittzen noméss
eleectricitat verda certificaada, que in
nverteixen en projectees renovables, que ess
preeocupen perquè reduïm el nostre con
nsum elèctric, etc.
Aixxí, doncs, la nostra conveersió per lluitar contra el
e canvi climàtic ha d’anar molt méss
enlllà de tancarr llums quan
n sortim d’una habitació
ó, de fer serrvir electrodomèstics dee
mààxima eficièn
ncia energèttica, de redu
uir l’aire con
ndicionat, ettc. Hem de disminuir ell
con
nsum, estalvviar energia i especialme
ent procurar que els nosstres diners no
n engreixin
n
méés l’oligopoli elèctric, sinó
s
que prromoguin un canvi de model ene
ergètic méss
resspectuós amb la Creació
ó. Hem de vè
èncer la mandra de fer gestions per canviar dee
com
mpanyia, la por
p del risc, de pensar qu
ue els canviss són inútils o d’aferrar‐n
nos a ofertess
engganyoses (i ecològicameent brutes). I també plaantejar‐nos la instal∙lació
ó de panellss
solars a casa, a la comunitaat de veïns o,, per què no??, a la nostraa parròquia.
Hem de donarr suport a les energies netes.
n
És unaa qüestió dee justícia eco
ològica, i elss
crisstians hi hem
m d’aportar cadascú
c
una mica de llum
m.

