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TRANSICIÓ ENERGÈTICA  A

 RIUDAURA
 (Una opció 'radical' contra el 'fracking')

Abordar la era post-petroli, sobreviure al “peak oil” i reduir els efectes sobre el clima de les 

emissions de CO2 són els objectius del moviment dels “Transition towns” 1. 

Adoptant similars propòsits  ara  se’ns hi afegeix la necessitat de contrarestar l'amenaça per 

les  extraccions  “brutes”   no  convencionals,  amb  mètodes  coneguts  com  a  'fracking'.  La 

combinació de proposta participativa i oposició a una amenaça ens exigeix la resposta  activa, la 

capacitat de 'resiliència' i  la intel·ligència col·lectiva . 

 

La fragmentació hidràulica del  subsòl per escurar les bombolles de gas és,  amb raó, un 

motiu  d'alarma  que  revolta  les  nostres  contrades.  El  problema  de  fons  que  és   el  consum 

energètic i l'esgotament dels recursos fòssils, ha de ser enfocat amb coherència i com arrel del 

problema, amb radicalitat. 

Si  podem   superar  els  interessos  de  les  corporacions  que  controlen  actualment 

l'aprovisionament energètic es perquè recuperem la decisió en el camp energètic.  Els 'lobbies' 

energètics decanten les administracions i els partits polítics amb una variada gama de vincles 

d'interessos i dependències. Si hi ha opcions a un recanvi de model és per la implicació social i la 

mobilització de recursos socials i de coneixements que ho pot contrarestar.

1          http://www.transitionnetwork.org/  
        http://enfocant.net/noticia/caminant-la-transici-municipis-que-transiten-cap-una-societat-post-petroli  

http://www.transitionnetwork.org/
http://enfocant.net/noticia/caminant-la-transici-municipis-que-transiten-cap-una-societat-post-petroli
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  L'escassa  rendibilitat  de  les  escorrialles  fòssils  que  voldrien  allargar  el  poder  dels 

monopolis  crea  riscos  i  problemes  inacceptables  a  nivell  social,  econòmic  i  ambiental.  Però 

lamentablement té una base forta  a la dependència del  consum d'energia fòssil, principalment, 

concentrada en poques mans  que determina el nostre sistema de vida.  

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA és una oportunitat  que ha de ser impulsada i liderada  pels 

agents socials, amb la col·laboració de les administracions a mesura que l'assumeixin. Necessitem 

organitzar de manera urgent el canvi a la producció i obtenció d'energia renovable substituint el 

consum  de  combustibles  fòssils,  abans  que  s'  esgotin,  per  una   varietat  de  fonts  no 

monopolitzades i poc concentrades; és imprescindible la millora de l'eficiència de tot el procés.

És  una  gran  ocasió   en  un  moment  de  crisi,   una  possibilitat  de  generació  d'ocupació 

estratègica i també un gran esforç, d' investigació i de  canvis d'hàbits i dels processos productius 

i de consum en tots els sectors.

Aquest canvis seran  assequibles si comprenem que, de no fer res, ens precipitarem a una 

època fosca de carestia i esgotament que col·lapsa el nostre futur imminent, amb conflictes de 

tota mena. Si transformem la por i l'amenaça de destrucció del 'fracking' en energia i capacitat 

col·lectiva obrirem la porta a un futur millor per nosaltres i una veritable esperança pels nostres 

fills. 

RECURSOS DISPONIBLES

Els  hidrocarburs  dels  que  estem  disposant  representen  una  font  energètica  altament 

concentrada  i   de  fàcil  obtenció.  Per  aquesta  raó  els  països  productors  i  les  companyies 

distribuïdores han incentivat el consum, fins al declivi imminent i  l'esgotament proper. Aquest 

'cim del petroli', “peak oil” o també “crash oil”,es veurà accentuat amb la incorporació de nous 

consumidors dels països amb creixement accelerat i amb gran concentració de població.

 El petroli i el gas natural son el resultat de l'activitat bioquímica impulsada per l'energia 

solar que es destil·la i queda atrapada en edats geològiques en períodes de milions d'anys. Totes 

les formes d'energia es troben a la nostra disposició provinents igualment de l'energia primària 

de sol, però no en forma tan concentrada dels hidrocarburs.

 Aquesta energia ens  arriba contínuament de manera dispersa:  atempera el  clima,  mou 

l'atmosfera, els vents, les pluges i els oceans i fa possible la fotosíntesi amb totes les formes de 

vida  que  en  depenen.  La  radiació  solar   activa  tota  una  varietat  de  fenòmens  que  poden 
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subministrar  les  nostres  necessitats  de  manera  tan  abundant  que  és  inesgotable  a  escala 

humana.

Fins  ara  no  ens  hem  dotat  dels  mitjans  d'aprofitament  adequats   per   haver  confiat 

l'aprovisionament a empreses que,  per raons òbvies,  protegien els seus propis interessos de 

negoci.  Els canvis que poden acabar el  règim de concentració de  producció, transformació i  

distribució son ja  necessitats i  possibilitats incontrovertibles.

En el moment que Riudaura emprengui aquest camí reforça de manera eficaç i contundent 

el posicionament  contra el Fracking i altres investigacions  no convencionals assimilables amb els 

riscos que comporten. 

Amb una bona simbiosi entre l'administració local, la mobilització contra el fracking i els 

coneixements  tècnics  s'obren  posibilitats  evidents  de salt  endavant  en diversos  àmbits.  Les 

amenaces ens obliguen a la superació. Hi ha una greu amenaça, però també oportunitat radical 

de  canviar  des  de  l'origen  el  problema,  per  encarar  el  futur  amb  optimisme  i  esdevenir  un 

referent arreu del país. Per una veritable autonomia energètica.

Fem una primera aproximació a cada un d'aquests recursos, singularment els que podem 

tenir  disponibles  a  Riudaura.  Aquests  també ho  son a  la  majoria  dels  altres  municipis  de  la 

comarca pels que podem obrir camí i un model a seguir.

Aquesta proposta ens aboca necessàriament a una millora en eficiència i estalvi que pot ser 

paral·lela a la necessitat de recerca, avaluació i implementació dels sistemes d'aprofitament que 

resultin  més  assequibles  i  adients  a  la  transició  energètica.  La  difícil  situació  econòmica  i 

financera afecta tan els municipis com els particulars.  Per això tenim també un gran incentiu en 

una proposta que ha d'activar recursos, oportunitats de feina i propostes d'estalvi i eficiència 

completament necessaris i adients a la crisi sistèmica que travessem. Els problemes financers o 

de deute en son una mostra, la cara aparent,  però els problemes energètics i de recursos en son 

la veritable causa de fons.

Abordar els problemes energètics amb rigor i coherència també és la manera més raonable 

d'activar oportunitats per sortir de la crisi i la recessió. A més de deixar de banda i desmentir 

rotundament els perills dels hidrocarburs no convencioals. El refafons dels problemes que ens 

situen en un entorn duríssim de crisi social i econòmica és la crisi ambiental. El problema es troba 

en els  disfuncions  estructurals  que es  manifesten en l'esgotament dels  recursos  naturals,  el 

deteriorment  de  l'entorn  ambiental  i  del  patrimoni  natural,  la  devaluació  d'allò  comú  i  la 

desorientació que provoquen les èlits  polítiques i  empresarials  per la seva manca d'idees,  la  
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decadència de la corrupció i l'esgotament sistèmic .

ENERGIA SOLAR TERMICA
Disponibilitat Depèn molt de l’estació de l’any. En disposem només les 

hores diürnes.  En el nostre clima és abundant.
Rendiment 150l ACS dia/m2 

 fins al 80% radiació calòrica
Tecnologia Senzilla i assequible

Inversió i manteniment 670€ i 15€ any per m2 captació domèstica
Estalvi 135€ / gas           155€ / electricitat

Creació d'ocupació Mitjana
Avantatges Disponibilitat .

Recorregut a la baixa dels costos (auto-instal·lació)
Inconvenients Règim horari i estacionari

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Disponibilitat Abundant, hores de llum solar.

Rendiment 15-20% fotocèlules, o bé

 35% parabòlica concentració (cicle Rankine)
Tecnologia Investigació, millores imminents

Creació d'ocupació Rellevant : muntatge i manteniment
Avantatges          Distribució cooperativa a la xarxa

Inconvenients Règim horari i estacional

ENERGIA DE LA BIOMASSA FORESTAL
Disponibilitat  Abundant,  limitada per explotació responsable

limitació 1/1,5 tones per any (promig)
Rendiment Calòric prioritàriament 85% en calderes actualitzades
Tecnologia Millores disponibles per alimentació automatitzada i continuada 

(sistemes d'estelles, de “péllet” i altres)
Creació d'ocupació Important a nivell  local < 8 -10 >

Preu/kw 0,027 €/Kwh d'energia calòrica amb biomassa forestal

Avantatges 

Calefacció i ACS a tota la població, escola i ajuntament

Excedent de producció del 60%.

Valor excedent a preu de mercat 225.000€
Inconvenients Actualització de calderes per fer alimentació continuada

 (estella o péllet)
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ENERGIA BIOGAS (purins ramaderia i fangs depuradora)
Disponibilitat Limitada

Rendiment Per autoconsum granges i habitatges.
Tecnologia Assequible i senzilla

Creació d'ocupació Baixa
Preu/kw

Avantatges Processament de purins i fangs depuradora

obtenció d'adob per agricultura

ENERGIA GEOTÈRMICA
Disponibilitat Abundant

Rendiment Moderat
Tecnologia Senzilla en baixa entalpia

Alta o mitjana entalpia probable a la zona volcànica
Creació d'ocupació Limitada

Preu/kw
Avantatges 

Inconvenients En alta  entalpia/temperatura, vapors contaminants

ENERGIA EÒLICA
Disponibilitat Zones específiques i esporàdicament

Rendiment Alt
Tecnologia Resolta però exigent

Creació d'ocupació Limitada
Preu/kw

Avantatges 
Inconvenients Impacte  paisatgístic  i  acústic.  Règim  de  vent  de   rendiment 

limitat a la major part  de la comarca de la Garrotxa

RESUM I AVALUACIÓ

La  disponibilitat  energètica  s'haurà   d'orientar  en  relació  a  diversos  paràmetres  que 

indiquen  la  disponibilitat  del  recurs,  els  requeriments  tecnològics  per  la  seva  utilització  o 

transformació, els costos d'inversió i d'explotació, el rendiment i els efectes secundaris tan siguin 

ambientals com  socioeconòmics. 
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En el context actual de recessió econòmica es prioritza  especialment la creació d'ocupació i  

les oportunitas tecnològiques o de generació i  innovació de model   sostenible que es pugui 

replicar  arreu.  La  gestió  participava  i  democràtica  és  fonamental,  malgrat  comptar  amb  els 

coneixements i les tecnologies més avantatjoses; per aconseguir implicació i coresponsabilitat.

 Les exigències d'inversió constitueixen el  factor limitador i convé dibuixar les estratègies 

atenent  la  poca  o  nula  disponibilitat  de  recursos  inversors  de  l'administració  i  les  escasses 

possibilitats  de  finançament  o  de  crèdit  dels  particulars.  que  s'ha  de  processar  amb  les 

amortitzacions  provinents  de  l'estalvi,  algunes  opcions  com  el  'leasing'  o  les  possibilitats 

d'autofinançament dels proveidors d'equips i instal.lacions.  L'estalvi a la factura del consum ha 

de  ser  un  valor  impulsor  de  l'aplicació  del  nou  model.  Resulten  ben  posicionats   la  solar 

fotovoltaica a traveś de la xarxa, els aprofitaments de biomassa forestal per calefacció, la solar 

termica,  i,  en  menor  mesura,  la  geotèrmia  inercial  o  de  baixa  entalpia  i  el  biogàs  més 

limitadament. L'energia eòlica té opocions concretes i limitades amb el règim de vents de la vall 

de Riudaura.

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Les  dades  analitzades  recomanen  abordar  el  programa  de  transició   atenent  aquestes 

criteris de prioritats.

1. Disponibilitat, rendiment  i estalvi previsible

2. Creació d'ocupació i oportunitats. Gestió participativa del projecte.

3. Disponibilitat tecnològica i possible recorregut de millora

4. Diversificació de les fonts, integració i fiabilitatdel sistema.

Atenent  aquest  conceptes  s'estableix  aquest  ordre  de  prioritat  de  les  actuacions.  El 

calendari permet solapar actacions. Revisió sistemàtica i reavalució del pla i dels objectius a cada 

actuació del projecte.
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Fase B

Instalació de les calderes de biomassa d'origen forestal.

Contractació elèctrica  amb renovables via cooperativa Som Energia o equivalent

Implantació d'equips fotovoltaics per enllumenat públic

Recursos biogàs disponibles i creació d'instal.lacions

Recollida de deixalles porta a porta i reciclatge eficient. Programa pilot

Servei de transport comunitari amb motor elèctric

Fase C

Creació de camp solar fotovoltaic, patrocinat per la cooperativa esmentada

Xarxa ACS i calefacció per centraleta de biomassa disponible a alguns sectors

Complementarietat  del  amb  geotèrmia,  baixa  entalpia  inercial,  per  calefacció  i 

refrigeració.

Empresa cooperativa de serveis per replicar el model.  Investigació.

Servei de transport comunitari amb motor elèctric.

Fase A

Estudi detall de consum actual  i costos; públic i privat.

Campanya d'eficiència i estalvi, millores de tancaments habitatges, hàbits de consum.

Programa de gestió dels boscos mancomunat, servei d'estella/péllet i emmagatzematge.

Calderes de biomassa d'origen forestal a edificis públics amb provisionament local.

Creació del kit d'aprovisionament ACS per solar tèrmica . Investigació tecnològica.

Contractació elèctrica  amb renovables via cooperativa Som Energia (o similar).
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Objectiu final

Si!, el canvi de model serà  un alt grau d'autosoficiència energètica, la diversitat de fonts, la 

producció  a  escala  local,  i,  com  a  consequèmcia  la  sobirania  i  emancipació  de  les  grans 

companyies energètiques. 

No   s'ha  de  pretendre una  autarquia  total  de  les  comunitats  rurals  en  la  producció 

d'energia, no sembla possible al cent per cent. Però la majoria de municipis petits podem produïr 

més  energia  de  la  que  consumim.  La  generació  d'energia  per  grans  consumidors,  àreas 

industrials i zones densament poblades és un afer d'economia d'escala, aplicant criteris similars, 

en cap cas la bombolla especulativa de la 'fractura hidràulica' pot oferir solucions sostenibles ni 

duradores, excepte la destrucció de camps i boscos i la contaminació de bens tan imprescindibles 

com l'aire i l'aigua. 

La benzina i el gasoil que mouen els vehicles es poden substituïr  gradualment per motors 

elèctrics;  també hi ha un gran recorregut pel  transport comunitari,  ja n'hi havia temps enrera, 

inclòs  vehicle  compartit,  que  es  podrà  abastir  d'energia  elèctrica  al  mateix  poble.  Aquest 

propòsit no és complementari, és part del nucli de la transició energètica.

.................................MILLOR VIUS QUE FÒSSILS!....................................

El grup de treball de Transició Energètica de la Plataforma Aturem el Fracking de la Garrotxa ha elaborat aquest  

estudi  a disposició de l'Ajuntament de Riudaura, de l'assemblea  del poble i de les altres que hi ha a Catalunya.

Tenim la certesa de que aquest moment de canvi sistèmic tot just comença i ens mostra les dificultats i riscos  de  

l'amenaça del fracking, però també ens motiva i ens empeny al salt qualitatiu que ens permetrà enfocar el futur amb  

esperança i optimisme. Deixant enrera les crisis financeres, del deute, la dependència energètica i de retruc creant  

ocupació i benestar social i ambiental pel nostre poble i pel país.

Olot a 15 de febrer de 2013


