Mou-te amb el planeta!
El compromís de Kyoto en la nostra mobilitat quotidiana

Projecte d’exposició divulgativa sobre
els impactes ambientals de les emissions
del model de mobilitat actual i les alternatives
de canvi a l’abast dels ciutadans

el concepte
Exposició divulgativa adreçada a tots els públics sobre els impactes
ambientals de les emissions del parc mòbil a motor, la seva relació amb
el canvi climàtic i les alternatives que tenim els ciutadans per avançar
vers un model més sostenible. El discurs expositiu té com a referent principal el Protocol de Kyoto.
El títol de l’exposició és Mou-te amb el planeta. El compromís de Kyoto
en la nostra mobilitat quotidiana. Amb aquest enunciat es vol posar de
relleu la necessitat d’adaptar el model de mobilitat actual a la dinàmica
del planeta, ja que el nivell d’emissions supera amb escreix la capacitat
dels ecosistemes i del cicle atmosfèric de metabolitzar els gasos d’efecte
hivernacle que els hi arriba.

el discurs expositiu
Es planteja una exposició basada físicament en plafons, complementada amb
un audiovisual i amb materials escrits. El discurs expositiu es desenvolupa mitjançant textos, imatges, xifres i preguntes que permeten apropar-se al tema
objecte des de nivells de lectura diferents.

El discurs expositiu està dividit en tres blocs:

Bloc 1
Una mobilitat amb poc futur

Bloc 3
Una mobilitat amb bon clima

Les causes del problema, els impactes globals i locals de les emissions dels vehicles a motor sobre el clima (7 plafons).

Les alternatives a l’abast dels ciutadans per a reduir les emissions del
transport: caminar, anar en bicicleta, fer servir el transport públic
col·lectiu, compartir cotxe, adherir-se al carsharing i fer un ús racional
del vehicle privat (7 plafons).

Bloc 2
Kyoto: el referent mundial
Els compromisos de Kyoto sobre el canvi climàtic
(2 plafons i audiovisual).

la concepció física de l’espai
Bloc 2
Kyoto: el referent
mundial

L’exposició està concebuda com un espai de forma circular en què els plafons
constitueixen el perímetre del cercle, d’uns 6 metres de diàmetre. Els elements expositius estan orientats cap a l’interior del cercle, de manera que els
visitants han d’entrar-hi per a fer la visita (vegeu imatges).
L’espai està dividit visualment (i també físicament) en els dos blocs que
corresponen al discurs expositiu. La separació visual s’aconsegueix mitjançant
canvis de color, i la separació física per mitjà de l’audiovidual.
Cada plafó conté uns textos molt sintètics i un conjunt d’imatges associades,
a fi de posar l’èmfasi en els aspectes gràfics. La il·luminació contribueix a
donar més força a les il·lustracions, sobretot tenint en compte que es tracta
d’un espai semitancat.
En el punt central de l’exposició hi ha un element cilíndric amb imatges i
detalls gràfics relatius a les diferents alternatives de transport sostenibles que
gira sobre sí mateix per a reforçar el concepte i la idea que dóna títol al projecte: Mou-te amb el planeta.

Bloc 3
Una mobilitat
amb bon clima

Bloc 1
Una mobilitat
amb poc futur

600 cm

els continguts
BLOC 1
Una mobilitat amb poc futur
Plafó 1
UN ENGINY DEL SEGLE PASSAT
La mobilitat dels darrers cent anys s’ha basat en el motor d’explosió. Un
enginy que transforma l’energia química del combustible en energia mecànica.
Aquest motor ha modificat la nostra manera de moure’ns i de relacionar-nos.
Ara bé, tot i les millores tecnològiques que ha introduït, només aprofita un
15% de l’energia que conté el carburant. La resta es perd en forma de calor i
de fregament mecànic.
Podem continuar basant la nostra mobilitat en un sistema mecànic tan poc eficient enlloc de donar suport a les tecnologies més innovadores?
Plafó 2
EL PETROLI, AVIAT SERÀ HISTÒRIA.
En un sol any, al món es consumeix consumeix el petroli que la natura ha trigat un milió d’anys a formar. Si seguim a aquest ritme, d’aquí a uns cinquanta
anys, ja no en quedarà. L’escassetat es comença a notar en el preu del petroli
i en el dels seus derivats. El sector del transport consumeix el 65% del petroli
que s’extreu a tot el món, i en depèn quasi totalment.
És ètic que el transport malbarati un recurs energètic no renovable en comptes d’impulsar fonts d’energia netes?

Plafó 3
EL TRANSPORT, LÍDER MUNDIAL D’EMISSIONS
L’any 2005 les emissions de carboni procedents dels combustibles fòssils van
superar els 7.000 milions de tones de CO2.
Els vehicles a motor van ser responsables de més d’un 25% d’aquestes emissions, que contribueixen any rera any a augmentar la
temperatura mitjana de la Terra.
Tenim dret a perjudicar el benestar de les generacions futures modificant el
clima i les condicions de vida del planeta?
Plafó 4
EL CLIMA ENS PASSA FACTURA
La temperatura mitjana de la Terra ha augmentat gairebé
1ºC durant els darrers cent anys, i ha començat a modificar el clima.
Segons l’Organització Mundial de la Salut, més de 200.000 persones
es veuen perjudicades cada any pels desastres naturals associats al
canvi climàtic.
Quin se’n fa responsable, d’aquests impactes sobre el clima i la humanitat?

Plafó 5
EL MOTOR DEL CANVI CLIMÀTIC
Per cada litre de carburant, un motor de combustió aboca a l’atmosfera uns
2,5 kg de CO2. Cada vehicle privat crema quasi l’equivalent a una tona de
petroli a l’any.
Durant la seva vida útil –uns 150.000 km, de mitjana-, un automòbil haurà
emès uns 27.000 kg de CO2, i haurà contribuït a fomentar el canvi
climàtic.
Per què no es restringeix l’ús dels vehicles a motor per a reduir els impactes
que causen sobre el medi i les persones?
Plafó 6
CIUTATS POC SALUDABLES
Les emissions dels vehicles privats són la principal causa de contaminació
a les ciutats.
Els òxids de nitrogen, les partícules sòlides, els hidrocarburs, el monòxid
de carboni i el diòxid de sofre són gasos i compostos que
procedeixen dels tubs d’escapament dels automòbils
són els agents contaminants que ens afecten.
Tenir permís de conduir i vehicle privat, dóna dret a fer-lo servir
indiscriminadament sense que s’apliqui el principi de qui contamina, paga?
Plafó 7
ALTERNATIVES AMB MENYS EMISSIONS
A Catalunya, hi ha 620 vehicles per cada 1.000 habitants. Tanmateix, només la
meitat dels ciutadans té carnet de conduir, i únicament una quarta part fa servir el cotxe cada dia. La resta, un 75% de les persones, utilitza altres mitjans i
sistemes de transport per a desplaçar-se: camina, va en bicicleta, fa servir el
transport públic col·lectiu...
Podem assumir que el nombre de vehicles a motor continuï creixent sense
posar-hi límits?

BLOC 2
Kyoto: el referent mundial
Plafó 8
EL MÓN S’HA COMPROMÈS...
El Protocol de Kyoto és l’acord internacional que es va adoptar l’any 1997
per afrontar el canvi climàtic.
El seu objectiu és reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle que fan que augmenti la temperatura mitjana de la Terra.
Fins avui, l’han subscrit 141 països que han expressat la voluntat de reduir les
seves emissions en els propers anys.

Plafó 9
... I TOTS HEM D’ACTUAR
Espanya és l’estat de la Unió Europea que està més allunyat de complir els
compromisos adquirits amb la signatura del Protocol de Kyoto.
Les seves emissions han augmentat més d’un 50% des del 1990, i el límit
d’increment fixat només permetia un 15%.
A hores d’ara, on hi ha més problemes per complir aquest compromís és en
l’àmbit del transport i la mobilitat en vehicle privat, ja que la reducció de les
emissions depèn de la voluntat individual de tots els ciutadans.

BLOC 3
Una mobilitat amb bon clima.
Plafó 10
SI TENIM ALTERNATIVES...
Anar a peu, en bicicleta, en tren, en tramvia, en metro,
en autobús, compartir el cotxe, utilitzar el carsharing...
Plafó 11
La mitjana dels desplaçaments per ciutat és inferior als 2,5 quilòmetres.
Caminant, es pot recórrer un quilòmetre en un quart d’hora.
La bicicleta també és un mitjà de transport ideal per a distàncies inferiors
als 8 km.

Plafó 12
A Catalunya, els mitjans de transport públic representen només
el 2% de les emissions totals del transport.

Plafó 13
Un 80% dels vehicles, quan circulen, van ocupats habitualment
per una sola persona.
Un cotxe amb un sol ocupant representa una despesa energètica
entre 5 i 20 vegades superior a la del transport públic.

Plafó 14
Amb el carsharing, un grup de ciutadans fan ús de forma individual
d’una flota de cotxes col·lectiva.
Una família client de carsharing uns 2.500 anuals en els costos derivats
de la seva mobilitat, i redueix el consum de carburant per persona
en més d’un 50%. www.catalunyacarsharing.com

Plafó 15
Si a Catalunya es reduís només un 10% el consum de carburants,
les emissions de CO2 ho farien en 1.287.000 tones cada any.
- Nombre de vehicles a motor a Catalunya: 4.300.000.
- Tones de petroli consumides: 5.200.000 t/any
- Emissions de CO2: 1,5 tones anuals per habitant.

Plafó 16
... PER QUÈ NO LES POSEM EN PRÀCTICA?
Quan decidim el mitjà de transport que farem servir estem influint
en la qualitat ambiental de la ciutat i, per extensió, de tot el planeta.
Si cadascú de nosaltres té una petita part de responsabilitat en el problema,
també pot actuar per avançar en la seva solució.
Mou-te amb el planeta.

l’audiovisual
El canvi climàtic
Milions d’anys d’interacció entre l’atmosfera, els organismes vius, els oceans i
els continents han donat lloc al clima actual de la Terra. Un clima que ha fet
possible l’aparició en el planeta d’una biodiversitat exuberant que ha esdevingut un patrimoni natural de valor incalculable.
Ara bé, l’increment durant els darrers decennis de les emissions de diòxid de
carboni i altres gasos a causa de les activitats humanes, han provocat l’escalfament progressiu del planeta per l’efecte hivernacle i el trencament de l’equilibri dels sistemes naturals: l’anomenat canvi climàtic.
El Protocol de Kyoto
L’any 1997, nacions de tot el món van subscriure un acord internacional per fer
front al canvi climàtic, el protocol de Kyoto. L’ objectiu és reduir les emissions
dels gasos d’efecte hivernacle per frenar els impactes d’aquest canvi climàtic
sobre els ecosistemes i els humans.
Entre els països que van signar l’acord també es troba Espanya, que es va
comprometre a limitar a un 15% d’increment les seves emissions de CO2.
La realitat és ben distant del propòsit. Des de 1990, l’augment ha estat
d’un 53%.
Les emissions
El CO2 d’origen antròpic es genera per dues fonts principals: la indústria, en
forma d’emissions concentrades i de fàcil localització, i el transport, amb
milions de focus emissors dispersats arreu del territori i de difícil control.
Des de fa anys la indústria inverteix esforços en la reducció del consum

energètic i en el control de les emissions, que creixen anualment només un
0,5%. Menys consum equival, doncs, a menys emissions.
Les emissions del transport, en canvi, que representa el 40% del consum energètic, creixen deu vegades més, un 5% cada any. Més consum, més emissions.
Les emissions generades per el transport representen una quarta part del total.
De les 7.200.000 tones de CO2 que produeix el transport, els cotxes i camions
són responsables del 94%. La indústria progressa, el transport no.
La ineficiència del motor de combustió.
En la societat de la innovació i el coneixement, es fa difícil entendre com els
nous vehicles, en teoria cada vegada millors, continuen basant el seu funcionament en un invent del segle XX, el motor de combustió. Es tracta d’un enginy
que tant sols aprofita el 15% de l’energia que conté el carburant.
El transport consumeix el 65% del petroli que s’extreu al mon. Sense l’ús d’altres fonts d’energia, el petroli probablement s’exhaurirà d’aquí a 50 anys. Més
vehicles, més contaminació, més consum energètic.
Les emissions dels vehicles
Cada litre del carburant amb que alimentem els nostres vehicles, genera uns
2,5 kg de CO2. Durant la vida útil del nostre automòbil haurem generat, doncs,
uns 15.000 kg de CO2.
A les ciutats, el transport és a més la principal causa de contaminació. Les
emissions del trànsit no només impacten sobre el clima, sinó també sobre la
salut de les persones, de forma especial els nadons, la gent gran i els afectats
per malalties respiratòries.

Les energies renovables al transport
La producció d’electricitat d’origen renovable i no contaminant, com l’eòlica, la
hidràulica o la fotovoltaica, supera amb escreix les necessitats de consum
energètic de la nostra xarxa de transport públic elèctric, el tren, el metro i els
tramvies.
Al sector del transport també s’hi estan introduint altres formes d’energia
renovables o menys contaminants, per bé que més lentament del que seria
desitjable. Són els biocarburants d’origen vegetal com el biodièsel, el gas natural, els gasos liquats del petroli i, encara en una etapa incipient, la pila d’hidrogen. Aquest ventall d’opcions han de contribuir a avançar vers un futur energètic de la mobilitat més diversificat i amb menys impactes ambientals.
El model de mobilitat sense futur
Els nostres hàbits i l’entorn en que vivim, converteixen el vehicle privat en un
element imprescindible per a molts de nosaltres. La potent indústria automobilística produeix un nou cotxe cada segon, un dels 550 milions que actualment
hi ha al mon.
De seguir aquesta tendència, l’any 2020 circularan més de 800 milions de
vehicles. Podrà el planeta suportar la càrrega contaminant i el consum intensiu
de petroli derivat de la mobilitat quotidiana de tots aquests vehicles?

La mobilitat alternativa -L’ús racional del cotxe
És possible pensar que alguna vegada podrem prescindir del nostre vehicle
sense renunciar a satisfer les nostres necessitats de mobilitat?
De fet, la major part de persones que viuen a les grans capital europees, entre
elles Barcelona, no fan servir el cotxe de forma quotidiana. Gairebé el 50% de
la població no té permís de conduir.
Qui viu en aquestes grans ciutats resol les seves necessitats de mobilitat
caminant quan es tracta de fer un trajecte curt, o en transport públic o amb
bicicleta quan el desplaçament és més llarg.
Però si l’única opció possible és el cotxe, també tenim possibilitats al nostre
abast. En primer lloc, una cosa tan senzilla com conduir de forma eficient per a
reduir el consum de carburant. Circulant a 100 km/h enlloc de a 120, per
exemple, la disminució del consum és del 50%. Evitant les accelerades i les
frenades brusques, o mantenint en bon estat el vehicle constatarem ràpidament com el dipòsit triga més en buidar-se.
Cal tenir en compte, a més, que el 80% dels vehicles que veiem circular estan
ocupats per una sola persona i, per tant, consumeixen molta energia i generen
una gran quantitat d’emissions.
Així doncs, per què no compartir-lo amb altres persones amb les que tinguem
en comú un mateix trajecte, al treball o a l’escola...? O millor encara, per què
no pensem en un cotxe del carsharing que permet utilitzar-lo sempre que ens
calgui sense els inconvenients i les despeses de tenir-lo en propietat: manteniment, reparacions, assegurances, préstec... Només pagarem l’ús que en fem.
D’aquesta manera, podem estalviar fins a 2.500 € anuals, unes bones vacances. Però el més important, reduirem el consum de carburant un 50% per persona.
Cadascun de nosaltres podem fer un petit esforç, potser més gran cada dia,
fins a assolir un món amb menys cotxes i menys contaminació, amb una
millor mobilitat, que és una forma de recuperar l’autèntica llibertat. Per la nostra qualitat de vida i la dels que vindran darrera nostra, és important que ens
comencem a moure amb el planeta.

els materials de suport
L’exposició es complementa amb un seguit de materials, l’objectiu dels quals
és donar a conèixer l’exposició i difondre’n els continguts. Són els següents:
Tríptic d’àmplia distribució (fullet DINA5, en català i en castellà), amb dades
bàsiques sobre el tema desenvolupat i amb informació sobre els objectius i
continguts de l’exposició.
Opuscle divulgatiu (20 pàgines DINA5, en català i en castellà), també d’àmplia
distribució, que explica amb més detall els conceptes del discurs expositiu, i
dóna consells per a actuar individualment i col·lectivament en favor d’una
mobilitat amb menys emissions.
Cartell informatiu en què cada municipi, durant la itinerància, hi inclourà les
dates i el lloc on s’ubica l’exposició.

la itinerància
La configuració física de l’exposició ha estat concebuda per a facilitar-ne la itinerància, i que el muntatge i desmuntatge dels diferents elements sigui senzill
i els plafons suportin bé els desplaçaments. Això no obstant, es realitzaran
còpies de l’exposició en plafons de cartró-pluma per a ser instal·lades i desmuntades de forma senzilla en escoles i altres equipaments públics.
Això no obstant, cal que cada nou espai on s’instal·li l’exposició tingui unes
dimensions i una alçada mínimes per a encabir-la tal i com ha estat dissenyada; és a dir, en forma circular, amb un diàmetre aproximat de 6-7 metres i una
alçada d’uns 3 metres. Atès que els plafons són il·luminats i van acompanyats
d’un audiovisual, també convé que la sala o espai on s’ubiqui l’exposició tingui
una instal·lació adequada.
Cada vegada que sigui instal·lada en un nou municipi o institució, serà presentada per un personatge de rellevància que, a més d’actuar de centre d’atracció
per a la ciutadania, farà la ponència inicial. L’objectiu de la intervenció serà
apropar el discurs sobre els problemes del model de mobilitat actual i les alternatives a l’abast dels ciutadans en clau sostenibilista.
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