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econòmics de la Xina, l’Índia i
d’altres països en vies
d’industrialització augmenten de
forma important la competició
per a l’accés a les reserves
mundials de petroli i de gas
natural.
5. Que la majoria dels països noOPEP ja han depassat el seu cim
de producció i que, per tant, el
percentatge de la producció total
de petroli es concentrarà cada
cop més a l’Orient Mitjà, amb tot
el que això significa pel que fa a
la previsible evolució dels preus
energètics i l’estabilitat
geopolítica d’aquests països.
6. Que el petroli és essencial per
a les economies industrials i que,
per tant, en un entorn de
competència mundial
accentuada, existeix un elevat
risc de conflictes econòmics,
polítics i militars al voltant del
control dels recursos que
queden.
7. Que les nostres estructures

econòmiques i socials i, de fet, el
nostre propi model de vida,
depenen, en gran part, de
l’abundància de petroli i de gas
natural a baix preu, tant pel que
fa al transport, a l’agricultura, a la
medicina, als plàstics, etc., com a
d’altres aspectes econòmics i
socials de què depenen un gran
nombre de llocs de treball.
8. Que no es coneix cap font
d’energia que pugui substituir el
petroli en condicions similars
d’abundància, versatilitat,
capacitat energètica i cost, i que
no es preveu que puguem
desenvolupar-ne cap altra, si més
no en un horitzó de 50 anys.
9. Que les expectatives,
esperances i aspiracions de la
gran majoria dels ciutadans de
les societats modernes són part
fonamental d’una cultura basada
en la despesa de grans quantitats
de petroli barat i que, per tant,
qualsevol solució ha de tenir en
compte la necessitat d’un canvi

Creiem que cal aprofitar al màxim la fortalesa econòmica actual
per preparar aquesta transició i actuar com més aviat millor. La
tasca més essencial i realista és mitigar les conseqüències i
pal·liar les dificultats que poden arribar a ser extremes, i fins i
a/ Obri un debat públic i faci una
campanya d’informació honesta, oberta i
àmplia sobre les conseqüències
econòmiques i socials del previsible
declivi del petroli, i de la necessitat
d’anar modificant la nostra manera de
viure.
b/ Aprofiti l’oportunitat del Pla de
l’Energia de Catalunya 2006-2015 per
establir un seguit de polítiques i
actuacions que promoguin l’ús eficient de
l’energia en tots els sectors econòmics, i
en el marc d’una estratègia generalitzada
de reducció del consum energètic total,

en xifres absolutes.
c/ Reconegui l’extraordinària significació
del declivi del petroli i, conseqüentment,
estableixi com a prioritat fonamental els
pressupostos per a la recerca científica,
l’eficiència energètica i les energies
renovables, i, també, les actuacions
dirigides al comerç, la indústria i els
individus, pensades per gestionar la
transició cap a una societat de baix
consum, tan ràpidament i amb el menor
sacrifici com sigui possible.
d/ Estableixi un conjunt d’objectius
nacionals pel que fa a la progressiva

cultural profund.
10. Que un cop es faci evident
que l’economia basada en el
petroli camina cap el declivi, hi ha
perill que s’ensorri la confiança
en el creixement econòmic
perpetu en què descansa tot el
sistema financer. El crèdit i la
inversió es restringiran, i molts
del actius avui considerats
“capital” –que no són el resultat
de treball acumulat, sinó
l’expressió d’aquesta confiança
en el creixement futur– perdran el
seu valor, tot destruint moltes
inversions i dipòsits, com ara el
sistema de pensions.
Que la solució al declivi global de
la producció de petroli també ha
de tenir en compte el risc de
canvi climàtic.
11. Que la tecnologia i el mercat
per si sols no poden donar
solució a aquest problema i és el
Govern qui ha d’assumir el
lideratge del necessari procés de
transició energètica.

tot catastròfiques, si no hi actuem a temps. Pensem que és imprescindible que el Govern s’anticipi i assumeixi el lideratge social per esmorteir els efectes del declivi del petroli, i, per tant,
demanem al Govern que:
autosuficiència energètica, combinant
estalvis i energies renovables en l’horitzó
del 2025.
e/ Desenvolupi un pla a llarg termini per
assegurar un nivell de vida adequat per a
tots els ciutadans en una economia i una
societat amb baix consum energètic i
baixa generació de diòxid de carboni.
f/ Repensi i revisi la política de canvi
climàtic i augmenti els objectius de
reducció d’emissions a la llum de la
realitat d’aquest canvi climàtic i del
declivi del recursos fòssils.
g/ Tingui molt present la importància del

petroli en la producció agrícola i
ramadera, i que, en conseqüència,
reflexioni sobre la necessitat de produir i
distribuir aliments localment i amb
tècniques d’agricultura biològica.
h/ S’involucri activament en els
mecanismes de cooperació estatal i
internacional al voltant de la gestió dels
recursos energètics i en el
desenvolupament de solucions
energètiques globals. Com ara, acceptant,
signant i complint el Protocol de Lisboa,
pensat per ajustar el consum de petroli al
ritme del declivi.

Només si fem front a aquest problema des de la seriositat, la transparència i la honestedat que requereix serà possible preparar-nos per al futur i lliurar un món realment sostenible i amb capacitat de progrés a les pròximes generacions.
(Aquesta petició ha estat formulada per l’Associació per a l’Estudi dels Recursos Energètics i presentada al públic el 2 de Juny de 2005. L’AEREN és una associació de ciutadans que reconeixem que
hem construït una societat, una economia i una cultura basades en el consum desmesurat de recursos fòssils, i que ens endinsem ara en una època en què la disponibilitat d’aquests recursos ha arribat al seu límit natural. L’AEREN té per objectiu estudiar i difondre tots els aspectes relacionats amb aquest fenomen i participar en el debat social democràtic per establir polítiques de transició energètica. L’AEREN és el representant a l’Estat espanyol d’ASPO (Association fort he Study of Peak Oil). Podeu trobar més informació i podeu col·laborar amb l’AEREN si visiteu www.crisisnenergetica.org.)

06

FOTO

1. Que la quantitat de petroli
descobert anualment va arribar al
seu punt màxim l’any 1962 i que
des d’aleshores ha disminuït
regularment, al mateix temps que
el consum ha crescut dia rere dia.
2. Que molts geòlegs i geofísics
independents d’arreu del món
pensen que, molt probablement,
en el decurs dels propers 10 anys
s’arribi, per motius geològics, al
cim de la producció mundial de
petroli, i que a partir d’aquest
punt se n’iniciï un declivi
permanent i constant, seguit, uns
anys després, de la mateix
davallada pel que fa al gas
natural.
3. Que les xifres de reserves
acceptades per l’Agència
Internacional de l’Energia i pel
Servei Geològic dels EUA no han
estat verificades i que
probablement estiguin
exagerades degut a pressions
polítiques i financeres.
4. Que els importants avenços
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