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El present número de Quaderns Internacionals de Tecnologia per al Desenvolupament 
veu la llum en un moment en què l'energia, o dit d'una altra manera, la provisió de 
serveis energètics assequibles i fiables, està en el punt de mira dels fòrums i 
organitzacions internacionals pel seu important paper en la lluita contra la pobresa i en el 
compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), així com per la seva 
rellevància en el disseny d'un model sostenibilista de desenvolupament. 
Per citar algun exemple significatiu, durant la 14ena trobada de la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, CSD-14 (Nova York, maig del 2006), 
Kofi Annan va fer una crida a la Comissió per a actuar amb major imaginació en 
l'exploració dels camins que permeten abastar els pobres d'energia moderna. D'altra 
banda, segons declaracions del director del Banc Mundial per a energia i aigua 
(28/5/2006), aquesta institució ha posat l'energia en el centre de la seva lluita contra la 
pobresa.  
En l'article Desafiaments del sector de l'energia com a impulsor del desenvolupament, 
Enric Velo ens situa en context, assenyalant els temes clau que relacionen energia i 
desenvolupament humà sostenible. Es destaca en aquest article la necessitat d’un canvi 
en les polítiques en matèria energètica si es volen aconseguir els ODM.  
S'enumeren, així mateix, les prioritats del PNUD en l'àmbit de l'energia. Treballar l'energia 
de forma transversal, com recomana aquest organisme, implica incorporar als projectes 
de provisió d'energia altres objectius: millorar la salut de les persones; promoure la igualtat 
i la potenciació de gènere; facilitar l'energia i els mitjans per a la producció d'ingressos; i 
potenciar i generar capacitats. 
Aquesta és doncs la "foto de família" de l'energia a què hem intentat ser fidels tant en la 
proposta d'articles de fons i descripció de programes i projectes, com en les entrevistes. 
L'entrevista amb José Ignacio Pérez Arriaga aprofundeix sobre la relació de l'energia 
amb  el desenvolupament sostenible, així com el seu paper en la reducció de la pobresa. 
A través de les  seves respostes, Pérez Arriaga, fa una anàlisi crítica de la situació actual 
alhora que ens mostra la seva visió de com s'hauria d'actuar en aquest àmbit; per 
exemple, reconeixent explícitament l'accés als serveis energètics com un dret més en el 
marc dels Drets Humans.  
Promoure l'accés als serveis energètics a les zones rurals és el tema tractat per Teodoro 
Sánchez, el propòsit del qual és "proposar alguns suggeriments sobre polítiques 
apropiades per a aconseguir un major accés dels pobres als serveis d'energia moderna, 
tant per a l'electrificació rural com per a la cocció d'aliments". El seu conjunt de propostes 
va dirigit, principalment, a agències de desenvolupament i governs del Sud. 
El finançament d'inversions energètiques a través del mecanisme de desenvolupament 
net (MDL del protocol de Kyoto) és analitzada per Steve Thorne  des d'un punt de vista 
pràctic, amb l'experiència i la visió crítica de qui ha participat en diferents projectes dins 
d'aquest àmbit i aportant conclusions i recomanacions vàlides per als potencials 
beneficiaris. 
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Gonzalo Marín, Eduardo Sánchez i Julio Lumbreras analitzen l'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament en el sector de l'energia, les seves dimensions i característiques, així 
com la seva relació amb el MDL. Segons els autors, "l'AOD espanyola destinada al sector 
de l'energia té les mateixes característiques que en els anys precedents quant a la qualitat 
de la mateixa, que està condicionada pel pes específic dels crèdits FAD", alhora que 
adverteixen: "La utilització de fons d'AOD per a projectes MDL pot suposar un ús 
equivocat dels mateixos, alhora que aquests últims no han de tenir, necessàriament,  com 
a objectiu prioritari l'eradicació de la pobresa". 
Millorar la salut de les persones alhora que s'augmenta l'eficiència energètica és l'objectiu 
del Programa de promoció de cuines domèstiques millorades a Xina. Serveix aquest 
exemple per a il·lustrar la magnitud del problema que representa, a escala mundial, la 
inhalació del fum de les cuines tradicionals en països en desenvolupament. Problema a 
què l'Organització Mundial de Salut dedica la seva recent publicació (2006) "Fuel for life: 
household energy and health". Així mateix, el Programa, serveix també d'exemple, per un 
costat de com fer arribar els beneficis de les tecnologies apropiades a milions de 
persones, i per un altre, que el camí cap a millors serveis energètics no passa 
necessàriament per substituir la biomassa per combustibles fòssils. 
Promoure la igualtat i la potenciació de gènere és un dels objectius principals d'ENERGIA, 
The International Network on Gender and Sustainable Energy. L'entrevista amb May 
Sengendo, coordinadora regional a Àfrica de la xarxa ENERGIA, ens permet conèixer 
més a fons les iniciatives que s'estan portant a Àfrica, així com les seves opinions com a 
experta en el tema sobre les accions que haurien d'impulsar-se per a aconseguir els seus 
objectius. 
Facilitar l'energia i els mitjans per a la producció d'ingressos en el medi rural s'aborda en 
el present número de Quaderns a través de l'experiència del Projecte Naaj en l'ús de 
molins solars a Senegal. Aquest cobreix diversos aspectes importants en l'enfocament 
integral dels projectes energètics: potenciació de gènere i suport al sector agroalimentari. 
Però a més, es mostra aquí com a bona pràctica quant a com es pot posar la investigació 
aplicada i el desenvolupament tecnològic al servei de la lluita contra la pobresa. 
Potenciar i generar capacitats locals és fonamental perquè les comunitats siguin les 
vertaderes protagonistes del seu propi desenvolupament. Rafael Escobar i Oliver 
Marcelo ens expliquen l'experiència del Centro de Demostración y Capacitación en 
Tecnologías Apropiadas-CEDECAP impulsat per Soluciones Prácticas-ITDG i Enginyeria 
Sense Fronteres a Perú. Entre els aspectes innovadors del CEDECAP, destaquem 
“l’oportunitat de trencar amb certs paradigmes, en tant que la relació sigui només de nord 
a sud, aquest projecte enforteix també la relació sud nord". 
Aquest primer número de Quaderns dedicat a l'energia, s'ha enfocat, doncs, com una visió 
de conjunt dels temes clau que relacionen l'energia i el desenvolupament humà 
sostenible. Som conscients que el tema és prou ampli com per haver-nos deixat encara 
moltes coses (comunicacions, educació, transport, per citar alguns), per la qual cosa 
esperem que tingui continuïtat a través de números més específics. 
 
 
 
 


