
Barnamil

Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Obradors 6-8 baixos
08002 Barcelona
Telèfon: 93 412 69 85
Fax: 93 412 58 88
barnamil@barnamil.org
www.barnamil.org

Barnamil

La revolució industrial ha canviat per sempre les relacions de la
humanitat amb la natura. Una de les pitjors conseqüències, el
problema del canvi climàtic, amenaça amb canviar les condicions
de vida sobre el planeta Terra amb efectes imprevisibles sobre
els ecosistemes dels quals depèn la vida de milions de persones.

Els acords de Kioto són un petit primer pas cap a una resolució
d'aquest desequilibri. Tot i els seus defectes i incompliments,
per primer cop hi ha un acord entre els diversos països de la
Terra que reconeixen el clima com un bé comú a preservar per
a les generacions futures. Per  fer les paus amb el planeta, cal
canviar el model energètic i de desenvolupament.

Per això proposem que el protocol de Kioto serveixi com a marc
de referència perquè la societat civil, les persones individualment,
entitats i col·lectius, amb les seves pràctiques quotidianes
eficients i estalviadores de matèries primeres i energia, prenguin
un compromís per a salvar el clima.

ADRECES AMB INFORMACIÓ SOBRE ELS ACORDS DE KIOTO I EL CANVI CLIMÀTIC

En català
Ecologistes en acció: http://www.ecologistesenaccio.org/temes/clima/protocol.htm
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/inici.jsp

En castellà
Greenpeace: http://archivo.greenpeace.org/Clima/kioto.htm

En anglès
Friends of the earth: http://www.foe.co.uk/campaigns/climate/
WWF: http://www.panda.org/

ALTRES WEBS D'INTERÈS SOBRE L’ÚS DE L'ENERGIA I ENERGIES RENOVABLES

Grup de cientifics i tècnics per un futur no nuclear: http://www.energiasostenible.org/sec.asp?id_link=12
Agència de l'energia de Barcelona: http://www.barcelonaenergia.com/homecat.htm
Institut Català d'Energia: http://www.icaen.es/
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Amb la participació de:

La Campanya «Sí a Kioto» és una iniciativa de l'Associació Barnamil que compta
amb el suport de les entitats de la Plataforma Barcelona Sostenible. Així Barnamil
s’uneix a la campanya internacional «Save our climate» (www.saveourclimate.org)
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perquè
ÉS UN ACORD INTERNACIONAL
PER REBAIXAR LES EMISSIONS
QUE CAUSEN EL CANVI CLIMÀTIC

La situació a Espanya

Les polítiques energètiques dels
Governs de Espanya els darrers
anys han fet que les nostres
emissions de gasos d'efecte
hivernacle hagin crescut
constantment, arribant fins a un
augment del 40% el 2003 sobre
els nivells de 1990. La qual cosa
suposa que hem superat en 25
punts nostre límit màxim
d'emissions.

A darrera de la tendència creixent dels gràfics
hi ha un model energètic malbaratador
i irracional.

Per canviar aquest model energètic, cal per una
banda el compromís de la societat en conjunt
per aconseguir que s'implementin polítiques
energèticament sostenibles però i sobre tot cal
el compromís quotidià de cadascú i cadascuna.
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L’acord de Kioto neix el 1997. L’han ratificat 129 nacions que sumen el 61,6% d’emissions globals
de gasos d’efecte hivernacle. L’objectiu de Kioto és aconseguir reduir-los un 5,2% sobre els nivells
de 1990, pel període 2008-2012. Aquest és l’únic mecanisme internacional per començar a fer front
al camvi climàtic i minimitzar els seus impactes.

Encara que els EUA, el més gran productor de gasos d’efecte hivernacle, no l’ha signat,
és convenient fer-li costat, perquè, malgrat les seves deficiències, ens anima a emprendre
un primer pas per tal de tenir cura de la natura i de la terra que ens alimenta.

I més enllà dels compromisos dels governs, ens uneix en una xarxa de persones i entitats que,
amb la pràctica quotidiana, volen assolir un món més just i sostenible.

A Catalunya hem reproduït la mateixa tendència creixent que Espanya, ja que al 2002 arribem al
augment del 39% sobre els nivells de 1990.
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perquè
EL NOSTRE MODEL DE VIDA,
EN ESPECIAL EL MODEL
ENERGÈTIC ES LA CAUSA
DEL CANVI CLIMÀTIC

Què és el canvi climàtic?

L’atmosfera de la terra actua com un
cristall d’un hivernacle que permet
l’entrada de la llum solar, però no deixa
que surti l’escalfor atrapada a prop de
la superfície. Aquest fenomen és conegut
com a efecte hivernacle.

Conseqüències globals
del canvi climàtic

La conseqüència
més greu de les
emissions d’efecte
hivernacle és el canvi
climàtic. Per als propers
100 anys es preveu un
augment global de la
temperatura, el que
provocarà nombrosos
problemes de tipus
social, econòmic
i ambiental.

Desglaç dels casquets polars
Destrucció d’ecosistemes fredsDestrucció d’ecosistemes freds

Sequeres
Desertització
i sequeres

Destrucció de
biodiversitat

Disminució
de la productivitat
agrícola

Més ciclons
tropicals

Sequeres

Desglaç dels casquets polars

Destrucció dels
ecosistemes
d’esculls de corall

Canvis en la
distribució
de malalties
tropicals

Més fam
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perquè
EL NOSTRE MODEL ENERGÈTIC
NO NOMÉS CONTAMINA
SINÒ QUE S’ESGOTA

Hem de canviar necessàriament

El temps que ens queda
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Hem d’anar creant un nou model de vida
perquè el que tenim és insostenible i insolidari.

Carbó
Per produir electricitat

Urani
Per produir electricitat

(combustible de les nuclears)

Gas Natural
Electricitat i ús directe

Petroli
Electricitat i transport

200-250 anys

70-90 anys

60-90 anys

40-50 anys

SÍ A KIOTO

DIGUEM



FAREM POSSIBLE «KIOTO»
DES DEL NOSTRE COMPROMÍS
PERSONAL I QUOTIDIÀ

En què gastem
energia a casa?

Aigua calenta................................ 32%

Calefacció i refrigeració............. 31%

Il·luminació...................................... 8%

Electrodomèstics.......................... 29%

■ La dutxa gasta menys que el bany.
■ Instal·la dispositius que redueixen el capdal d'aigua

a les aixetes.
■ Posa’t aigua calenta solar.

■ Aïlleu les parets exteriors i el sostre.
■ Reviseu el tancament de portes i finestres.
■ Feu servir tendals, cortines i persianes per aïllar la llar.
■ La calefacció elèctrica és la més ineficient i cara.

■ Aprofiteu la llum natural.
■ Apagueu les llums que no utilitzeu.
■ Les bombetes de baix consum, duren 8 vegades més

i consumeixen un 70% menys que una incandescent.

■ Els aparells amb resistències, que produeixen escalfor,
són els que més consumeixen

Fes un ús més
responsable de l’energia

Potència elèctrica necessària per als aparells d’ús domèstic

Recorda que
estalviar energia
no fa pobre

Forn
Rentadora
Rentaplats

Congelador
Bombetes

Microones
Frigorífic

Ordinador
TV, Video

Radio Casset

2.000 w

100 w

1.000 w
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AQUESTA FACTURA REPRESENTA
DE FORMA SIMBÒLICA ELS IMPACTES
QUE GENERA EL CONSUM ELÈCTRIC
D’UNA POBLACIÓ COM BARCELONA

Encara que quan ens arriba
a casa l’electricitat sembla
neta, té el seu origen en fonts
d’energia no renovables i molt
perilloses com la nuclear,
el gas o el petroli

Origen de l’electricitat
que consumim a Barcelona

Nuclear 67,100 %

Carbó 1,800 %

Incineració 1,690 %

Gas Natural 16,900 %

Hidràulica 9,570 %

Mini-hidràulica 1,640 %

Fotovoltaica 0,001 %

Altres renovables 0,870 %

Els costos següents no els assumeixen
ni les companyies elèctriques ni es reflecteixen a la factura:

Concepte Costos

Tones de residus nuclears
que seran perilloses durant milers d�anys Insostenibles

El cost psíquic de conviure
amb el risc d�un accident nuclear Insostenibles

Les tones de gasos
d�efecte hivernacle emesos Insostenibles

El risc d�accidents en el transport
del petroli, com el que va patir el Prestige
a Galícia amb quilòmetres de platges
inundades de �chapapote� Insostenibles

Insostenibilitat
social i ambiental

Impactes i costos que no paguem directament amb diners:
Els impactes que no ens facturen els paguem entre totes les persones del planeta, especialment els pobles més desfavorits.
L�actual guerra a l�Iraq és un exemple del patiment humà i el deteriorament mediambiental produït pel nostre model energètic

Però tot això té solució…
Ja tenim alternatives
a les energies brutes

Les energies renovables,
l�eficiència i l�estalvi energètic

són, aquí i ara, una alternativa
real. Tot i això, algunes empreses

continuen incrementant el
consum i invertint en energies
fòssils sense preocupar-se de

problemes tan greus com l�efecte
hivernacle o d�altres

Amb el teu estalvi
d’energia

tu pots fer molt.

Contacta amb
www.barnamil.org

EMISSIONS ANUALS DE DIÒXID DE CARBONI
(TONES DE CO2) DE LA CIUTAT DE BARCELONA
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Les emissions de CO2 no han parat
de créixer, ja que el consum d’energia

s’incrementa en un 3% cada any

LA TEVA FACTURA DE ELECTRICITAT

perquè
L’IMPACTE DEL NOSTRE CONSUM
D’ELECTRICITAT BRUTA DEIXA
MOLT PATIMENT HUMÀ
I DETERIORAMENT AMBIENTAL

L’energia nuclear
És un dels errors més greus
del nostre temps, perquè
posa en perill la salut humana
i tot el cicle de vida de la
natura (recordem Txernòbil,
Vandellós…), pel seu fracàs
econòmic, la seva íntima
relació amb els usos militars,
entre altres.

Els processos en la cadena
nuclear estan íntimament

connectats i és impossible en
realitat separar de forma fiable
els aspectes militars i civils.

Des de que l'urani és extret
del sòl, produeix, en cada
etapa del cicle nuclear,
enormes quantitats de
residus radioactius
perillosos que no tenen altre
tractament que els
cementiris nuclears.
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Impacte del petroli

La factura d’electricitat
Encara que quan ens arriba a casa l’electricitat sembla neta, té el seu origen en fonts d’energia
no renovables i molt perilloses com la nuclear, el gas o el petroli. A la factura d’electricitat
no és contemplen els impactes que generem amb el nostre consum.
A sota anotem dades que s’hi amaguen.

Origen de l’electricitat
que consumim a Barcelona

Nuclear 67,100 %

Carbó 1,800 %

Incineració 1,690 %

Gas Natural 16,900 %

Hidràulica 9,570 %

Mini-hidràulica 1,640 %

Fotovoltaica 0,001 %

Altres renovables 0,870 %

Els costos següents no els assumeixen
ni les companyies elèctriques ni es reflecteixen a la factura:

Concepte Costos

Tones de residus nuclears
que seran perilloses durant milers d�anys Insostenibles

El cost psíquic de conviure
amb el risc d�un accident nuclear Insostenibles

Les tones de gasos
d�efecte hivernacle emesos Insostenibles

El risc d�accidents en el transport
del petroli, com el que va patir el Prestige
a Galícia amb quilòmetres de platges
inundades de �chapapote� Insostenibles

Insostenibilitat
social i ambiental

Galícia, novembre 2002

Encara que quan ens arriba
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AMB LA NOSTRA PRÀCTICA
DE MOBILITAT SOSTENIBLE

El sector del transport
A Catalunya, el sector del transport consumeix el 40% del total d'energia primària
i és el responsable de la major part d'emissions de gasos contaminants

Ranquing d’eficiència energètica

La despesa energètica per viatger/a en bici
i en transport públic és sensiblement inferior
a la de viatjar en cotxe privat.

Font: PTP

Bicicleta Autocar Tren Autocar Autobus Cotxe
dos pisos rodalies de línia urbà gasolina

2,98

0,58
0,500,35

0,170,06

Moure's de manera sostenible és:

■ Desplaçar-se a peu.
■ Fer servir la bicicleta.
■ Fer servir el transport públic.
■ Minimitzar l'ús del cotxe.

Recomenem veure:
Amics de la Bici: www.amicsdelabici.org
Ass. Promoció del Transport Públic:
www.laptp.org

Una altra manera de estalviar energia
en transport és triar productes produïts
localment.

A més a més:

■ Proposa o organitza xerrades, tallers,
exposicions…

■ Opina sobre la política energètica del teu
ajuntament, govern autonòmic i de l'estat.
Critica aquelles polítiques que no siguin
sostenibles. Recorda’ls que hi ha
energies netes a l’abast.

Per a tot això Barnamil et donarà suport
i a la nostra web: www.barnamil.org
trobaràs informació i recursos que et poden
ajudar.
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