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L'expressió "desenvolupament sostenible" s'ha convertit en habitual, encara que 
potser no sempre és utilitzada amb propietat. Dit d'una altra manera ¿És sostenible 
aquest  desenvolupament?  
Crec que hem d’atendre’ns a la molt coneguda definició de l'informe presentat per la 
Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament de Nacions Unides el 1987, conegut com 
l'Informe Brundtland, que descriu el “desenvolupament sostenible” com “el 
desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat 
de les futures generacions per a satisfer les  seves pròpies necessitats”. Aquest  informe 
conclou, i així s'accepta generalment, que el desenvolupament ha de ser sostenible 
conjuntament en els seus tres components: social, econòmica i mediambiental. La  meva 
àrea d'especialització és l'energia i jo contemplo la sostenibilitat des d'aquesta 
perspectiva.  
Hi ha unanimitat entre els experts i en les institucions de major reputació internacional 
sobre la falta de sostenibilitat del nostre model energètic. No ho és sota el punt de vista 
econòmic, per la previsible falta de recursos energètics fiables, duradors i a preus 
assequibles per a satisfer la demanda prevista d'energia de les pròximes generacions, 
sense que disposem d'alternatives consolidades per a substituir el que ara consumim. I no 
ha de confondre's desenvolupament econòmic amb creixement indefinit del consum i ús 
dels recursos naturals. Tampoc és sostenible des de la perspectiva mediambiental, 
perquè l'impacte de les activitats energètiques –molt en particular el canvi climàtic- sembla 
que pertorbarà l'entorn natural en què es desenvolupa la nostra civilització de forma 
intolerable. I també falla estrepitosament des del punt de vista social, per l'enorme falta 
d'equitat en l'accés a formes modernes d'energia que suposa el que prop d'un terç de la 
humanitat no tingui accés a les mateixes, mentre que un altre terç consumeix de manera 
forçada en unes poques generacions els recursos naturals acumulats durant milions 
d'anys.  
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Quin paper té la tecnologia en el binomi desenvolupament sostenible- 
desenvolupament humà? 
Sense la tecnologia, l'actual i la que haurem de desenvolupar en el futur amb actuacions 
d'I+D (investigació i desenvolupament) en el camp de l'energia, no podrem sortir del 
compromís en què ens trobem. Però hi ha diversos errors en què no hem de caure. No 
hem de confiar cegament en la tecnologia, que òbviament té les limitacions que li imposa 
la naturalesa i no pot produir impossibles; cal establir unes prioritats correctes, i assignar 
els recursos i coordinació necessaris. Ja l'Informe sobre Desenvolupament Humà 1999 
del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) advertia que les 
actuals agendes i prioritats de la investigació no estan orientades cap a un major 
desenvolupament humà i a l'eradicació de la pobresa. L'assignació de recursos a la I+D 
en energia s'ha anat reduint -en percentatge i en valor absolut- successivament durant els 
sis Programes Marcos d'I+D que ha posat en marxa la Unió Europea. Sembla que això es 
començarà a corregir en el setè Programa Marco.  
 
Si ens situem a 200 anys vista, esgotades les principals fonts de combustibles 
fòssils, els sistemes energètics hauran de ser radicalment diferents dels actuals. 
Com s'imagina l'evolució en el camp de l'energia en aquest període? 
Prefereixo predir el passat que el futur; però anem a això. Crec que pot aventurar-se que 
d'aquí a 200 anys possiblement siguem una societat menys “materialista”, això és, molt 
més eficient i menys utilizadora de recursos naturals, amb un consum d'energia per capita 
molt més igualitari que l'actual i amb menys malbaratament energètic. Les distintes formes 
d'energia solar seran predominants, recolzades per l'eòlica, la biomassa i la geotèrmica, 
així com per la hidroelèctrica que ja coneixem. L'energia nuclear de fusió podrà tenir 
també un paper molt rellevant, sempre que aconsegueixi superar les enormes dificultats 
tecnològiques que avui estan pendents i si aconsegueix tenir un baix impacte ambiental i 
en allò relatiu a la seguretat. Finalment, l'hidrogen, produït a partir de les tecnologies 
abans anomenades, serà previsiblement el combustible que substitueixi al petroli i els 
seus derivats per al transport.  
 
En aquest  sentit, el missatge que alguns sectors polítics envien a la societat sobre 
que la tecnologia trobarà la solució en el moment adequat o que les actuals (per 
exemple, energies renovables) són capaces de satisfer totes les necessitats, 
desincentiven un ús més racional? La tecnologia és la resposta? 
Com ja vaig dir, crec que la tecnologia és una part essencial de la resposta, però només si 
li dediquem els recursos i la coordinació necessaris. I si tenim èxit, la qual cosa mai està 
garantit. És una fal·làcia el que afirmen alguns creients estrictament dels principis 
econòmics en la seva versió més elemental, sobre que “el mercat sempre respon” i que 
“mai s'acabarà el petroli”, sinó que serà més car quan escassegi, i llavors es 
desenvoluparà la tecnologia adequada per a reemplaçar-lo per una altra cosa. Ja vaig 
escoltar aquestes afirmacions fa deu o quinze anys, quan vam començar a reestructurar i 
liberalitzar els mercats d'energia, sobre que els mercats sempre proveirien un 
subministrament suficient d'electricitat. Avui en dia la majoria entre els millors economistes 
de l'energia admeten que es necessita una certa intervenció externa, supervisada d'una 
manera o d'una altra pel Govern, per a vetllar per la seguretat de subministrament en els 
mercats elèctrics. I això és molt més seriós en el context energètic global. Els temps de 
reacció necessaris per a desenvolupar noves tecnologies complexes i per a introduir 
modificacions profundes en els sistemes energètics són molt llargs i seria irresponsable 
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esperar a l'últim moment sense posar abans els mitjans necessaris per a cobrir les pitjors 
eventualitats. Cal aplicar el principi de precaució i actuar ara des d'una posició 
conservadora, perquè ens juguem molt: el patiment de moltíssimes persones.  
 
"La disponibilitat d'un cert volum de formes avançades d'energia hauria d'incloure's 
entre els drets inalienables del ser humà en el segle XXI", deia en el seu discurs 
d'ingrés a la Reial Acadèmia d'Enginyeria. Creu que els organismes internacionals 
estan assumint tal dret? 
No ho estan fent formalment, però crec que anem avançant poc a poc en la direcció 
correcta, perquè en els documents més recents sobre desenvolupament i sostenibilitat 
dels màxims organismes internacionals el capítol de l'energia està adquirint una 
importància creixent. Es tractaria de generalitzar el concepte d'accés universal a 
l'electricitat i altres formes modernes d'energia. Per servei universal hauria d'entendre's 
accés de tota la ciutadania en igualtat de condicions a la prestació d'un servei, el 
subministrament energètic en aquest  cas. Així, per exemple, a la Unió Europea (UE) 
l'accés a l'electricitat forma part dels denominats Serveis d'Interès General i la directiva 
europea que regula aquest  sector estableix que els Estats membres han de garantir que 
tots els consum idors domèstics gaudeixin al seu territori del dret a un servei universal, és 
a dir, del dret al subministrament d'electricitat d'una qualitat determinada i a uns preus 
raonables. Aquest  plantejament de la UE no està generalitzat en l'àmbit internacional. No 
hi ha tractats internacionals que reconeguin específicament el dret a l'accés als serveis 
energètics. Malgrat això, sense l'apropiat accés a ells, és impossible aconseguir els drets 
que s'estableixen al Conveni Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals de 
Nacions Unides de 1966. Facilitaria les coses, per a tot el que aquí segueix, que en un 
futur pròxim es reconegués explícitament l'accés als serveis energètics com un dret més 
en el marc dels Drets Humans. És fonamental -i crec que en aquest  terreny s'ha guanyat 
molt- el convenciment que cap dels Objectius del Mil·lenni podrà aconseguir-se sense un 
increment significatiu de l'accés als serveis energètics.  

 
A diferència del que succeeix a la UE, a la legislació energètica de molts països del Sud 
no s'explicita la noció de servei universal -potser amb un plantejament pragmàtic, perquè 
les coses no succeeixen sense més perquè s'escriguin a una llei-, encara que sí es troba 
sistemàticament com a objectiu el propiciar o promoure l'accés amb l'objectiu final de 
proporcionar subministrament d'electricitat a tota la població. El pitjor és que, un cop que 
s'accepta que un conjunt de ciutadans no tenen, de moment, accés al subministrament 
elèctric, aquests deixen de ser beneficiaris de les accions del regulador, i, per exemple, 
dels diversos esquemes de subsidis tarifaris o altres ajuts. Aquests ciutadans passen 
típicament a formar part de la política social dels Governs, específicament dels programes 
d'electrificació rural, amb un règim de finançament específic.  
 
Quines relacions existeixen entre la desigualtat d'accés a l'energia i la desigualtat 
de desenvolupament? Què és causa i què efecte? 
Nombroses estadístiques, totes coincidents en les qüestions fonamentals, mostren 
l'estreta correlació entre desenvolupament econòmic de les poblacions –mesura com a 
renda per capita- o bé desenvolupament humà –utilitzant l'índex de desenvolupament 
humà de Nacions Unides que inclou pobresa, educació i salut- d'una banda, i consum 
d'energia o d'electricitat o percentatge de la població amb accés a l'electricitat, per un 
altre. La conclusió inapel·lable d'aquests estudis és que, sense un nivell mínim de consum 
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de formes modernes d'energia, els pobles no poden aconseguir un nivell digne de 
desenvolupament en el segle en què vivim. No és qüestió de buscar causa i efecte. La 
falta d'energia és avui en dia una barrera infranquejable per a aconseguir un 
desenvolupament digne.  
 
Encara que el PNUD ha ressaltat recentment a diverses publicacions la importància 
de l'accés a l'energia per a complir els OMD, l'Agència Internacional de l'Energia 
assenyala que, en un escenari de referència, no hi haurà prou energia per a complir 
amb l'objectiu de disminuir a la meitat el percentatge de població que viu en 
condicions de pobresa extrema. Com veu vostè aquest  futur per al 2015? 
Les previsions que jo conec de l'AIE són per al 2030, però són tan pessimistes com 
aquestes. Cal tenir en compte que formen part d'un estudi “predictiu” o de simulació i 
extrapolació de les condicions actuals, suposada una extensió previsible de les polítiques 
actuals i previstes. Però és que el que necessitem és un estudi “normatiu”, en el que 
plantegem on volem arribar i del que extraguem conclusions sobre el que cal fer per a 
aconseguir-ho. Realment el que l'AIE diu no és que no hi haurà prou energia per als que 
no tenen accés, sinó, simplement, que no se'ls abastarà. No per falta d'energia, ja que el 
Consell Mundial de l'Energia ha estimat recentment que amb l'increment de tan sols el 
6,7%, sobre la inversió actual en infraestructures energètiques, previst per als que ja 
tenim accés, es podrien cobrir les necessitats energètiques bàsiques dels que no ho 
tenen. Així que, òbviament, no és un problema econòmic, sinó de cooperació 
internacional, de voluntat política i també d'organització, perquè per a fer-ho bé i que 
funcioni fa falta involucrar a institucions locals i aconseguir la participació activa de les 
comunitats afectades.  
Ara bé, el problema dual que també es veu venir és que si els països en 
desenvolupament volen -com és el seu dret- i aconsegueixen aconseguir un nivell de vida 
equiparable al dels països desenvolupats, emprant per a això les mateixes tecnologies, es 
dispararia la crisi energètica en termes d'esgotament de recursos i, especialment, 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Gran dilema.  
 
En quina mesura considera que el Protocol de Kioto garanteix un futur de 
desenvolupament sostenible? 
El Protocol de Kioto té un gran significat simbòlic, pel que suposa de posar d'acord a un 
ampli conjunt de països en un objectiu mediambiental de caràcter planetari. I perquè està 
contribuint a desenvolupar instruments regulatius i de mercat per a aconseguir els 
objectius previstos, la qual cosa és molt valuosa de cara a futures accions. Però 
quantitativament, pel que fa al seu impacte real sobre la reducció de les emissions, els 
seus objectius, encara que es compleixin totalment, suposen molt poc. La reducció 
mitjana d'emissions que estableix és d'aproximadament un 5% (respecte a les de 
referència de 1990); no obstant, les millors estimacions parlen que seran necessàries 
reduccions del 50% o majors. D'una altra manera, sembla impossible complir l'objectiu de 
la UE que l'augment mitjà global del la temperatura no superi els 2ºC respecte l'època 
preindustrial.  
 
Quin és el seu balanç, com a  membre fundador, de l'Aula de solidaritat? 
La ONG Aula de Solidaritat va néixer fa ja set anys, per iniciativa d'un petit grup de 
persones que pensem que cal fer quelcom per a mobilitzar recursos i consciències i 
ajudar a debilitar el cercle viciós de pobresa, consum i deteriorament mediambiental que 
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atrapa a milions de persones. El primer era començar a comprendre el problema en la 
seva vertadera profunditat i ajudar a fer que altres també ho entenguessin. D'aquí els 
cursos de formació que l'Aula imparteix anualment des del principi. Després va anar 
sorgint l'especialització, d'acord amb temes rellevants per als fins de l'Aula en què els 
membres de l'Aula tenen experiència i hi ha prou massa crítica: immigració, tecnologies 
de la informació i energia.  
Actualment participem en un interessant projecte europeu sobre immigració. En energia fa 
diversos anys que funciona el Grup de Reflexió sobre Energia i Desenvolupament 
Sostenible (GREDS), amb reunions obertes on es debaten temes energètics d'actualitat 
entre especialistes, amb vista a la pròpia formació i a la presa personal o col·lectiva de 
postures públiques. La connexió amb la Càtedra BP de Desenvolupament Sostenible, que 
actualment dirigeixo a la meva universitat, ha resultat molt útil. Des de l'Aula va né ixer la 
iniciativa per a posar en marxa una altra ONG, Energia sense Fronteres, a la fundació de 
la qual participen les principals empreses energètiques espanyoles, dedicada a la posada 
en funcionament de projectes de subministrament d'aigua i electricitat a poblacions –en 
zones rurals aïllades, principalment- que no en tenen. Així que s'han aconseguit algunes 
coses. L'Aula és una organització molt modesta, amb èxits encara molt limitats i que de 
forma activa involucra a un número reduït de persones. Però crec que hem encertat amb 
el tipus de problemes que realment val la pena abordar. Per a mi personalment l'Aula ha 
sigut fonamental per a ajudar-me a reorientar i donar sentit al meu treball en el camp de 
l'energia. I per entrar en alguns jardins en què fa uns anys ni hagués imaginat que 
entraria.  

 
Quina és la contribució de la càtedra BP de Desenvolupament Sostenible a la 
generació de coneixement i a la creació de consciència social? 
A la càtedra ens hem plantejat uns objectius molt ambiciosos, la majoria en procés de 
posada en marxa. El projecte més emblemàtic és un fòrum anual internacional, en el que 
reunim uns trenta distingits experts del món de l'energia per a reflexionar junts durant un 
parell de dies en un ambient tranquil –l'any passat vam estar al Monestir del Paular- sobre 
diversos aspectes d'energia i sostenibilitat. Hem tingut èxit en atreure a primeres figures 
internacionals i en aconseguir uns debats molt interessants i anar creant un cert cos de 
doctrina. Però no tant en aconseguir una adequada repercussió del resultat de les nostres 
reflexions.  
Un altre projecte consisteix a publicar anualment el document “Observatori d'energia i 
desenvolupament sostenible”, l'objectiu del qual és realitzar i mantenir actualitzat un 
diagnòstic de com anem a Espanya en això de la sostenibilitat des de la perspectiva 
energètica. Ja hem publicat el primer i en breu traurem el segon.  
Un altre dels nostres projectes més ambiciosos, però en el que anem molt retardats, és la 
proposta d'un pla d'ambientalització per a la universitat, no només curricular, sinó en molts 
altres aspectes. Altres universitats, com la Politècnica de Catalunya i més recentment la 
de Madrid, entre altres, fan un treball molt interessant en aquest  sentit.  
És difícil avaluar quantitativament l'impacte que estem tenint en la generació de 
coneixement i en la creació de consciència social. Possiblement encara molt escàs. Però 
crec que estem treballant en la direcció correcta.  
 
 


