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Descobreix l'energia que mou la
Reserva de Biosfera de Menorca
Hola!
Soc na Sol, l'estrella que il·lumina i escalfa aquesta illa. L'energia
que us envio és la que fa moure els vents i les onades, la que
aprofiten les plantes i fa funcionar els ecosistemes. Però el que vull
és explicar-vos com ho feu vosaltres per obtenir l'energia que feu
servir en la vostra vida diària i per mantenir les vostres activitats
econòmiques.

A qui va dirigit?
Aquest quadern didàctic ha estat dissenyat per als ensenyaments d’ESO i Batxillerat. Per a cada
activitat s’indica el grau de dificultat mitjançant tres nivells. Per a cada activitat s'indica el grau de
dificultat mitjançant un color. Així, de menor a major dificultat, tenim: verd, carabassa o vermell.

Objectius
•• Donar a entendre la importància i la dependència de l'energia.
•• Donar a conèixer les problemàtiques vinculades a l'energia, tant socials, mediambientals com
econòmiques.
•• Adquirir una visió general dels problemes que afecten la sostenibilitat a escala global i local.
•• Desenvolupar una visió crítica i reflexiva sobre els processos que intervenen en la sostenibilitat i la
influència que hi tenen els hàbits de vida, i adquirir eines per a la participació i la presa de decisions.
•• Fomentar competències de comprensió, recerca d'informació a fonts fiables, càlcul, diàleg i consens.
•• Promoure actituds personals per contribuir a les solucions.

Orientacions pedagògiques
Els continguts estan especialment relacionats amb les àrees de ciències naturals i de ciències socials.
La majoria d’activitats que es proposen poden ser treballades a l’aula (en alguns casos s’ha de tenir
connexió a Internet). Al final del quadern trobareu un llistat de recursos. A la web de l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera hi haurà disponible un solucionari per al professorat i amb indicacions per fer
algunes de les activitats.
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1. Què és l'energia?
Moviment, calor, llum, electricitat, reaccions químiques,
etc., són diferents maneres que té l’energia de manifestar-se.
Però realment què és l'energia?

1.1. Com definim l'energia?
Definir l'energia no és fàcil. Sabem que l'energia és la capacitat de produir canvis, de transformar, de
portar a terme alguna feina, de moure objectes o canviar-ne el seu estat físic. Sense energia no es pot
fer res i res no passa. Nosaltres, com a éssers vius, necessitem energia per fer funcionar el nostre cos.
Aquesta energia l'obtenim dels aliments.

Diferenciem les energies somàtica i exosomàtica
L'energia somàtica o endosomàtica és la que utilitza el nostre
metabolisme per respirar, moure's, mantenir la temperatura corporal,
pensar, etc. Sabies que el nostre cos consumeix com una bombeta de
100 watts encesa tot el dia?
La nostra espècie té la capacitat d'emprar també altres fonts d'energia
per realitzar tot tipus d'activitats: cuinar, escalfar-nos, construir objectes,
viatjar, fer funcionar màquines i aparells, etc. És el que es coneix com a energia exosomàtica.
L'energia exosomàtica és la que ens permet l'actual grau de desenvolupament econòmic.

ACTIVITAT

KCAL/KG
MINUT

ACTIVITAT

KCAL/KG
MINUT

Dormir

0,016

Anar en
bicicleta

0,166

Veure
la televisió

0,021

Nedar

0,166

Ativitats
domèstiques

0,057

Jugar a
bàsquet

0,142

Pujar
escales

0,250

Caminar

0,057
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Mesurar l'energia
El Sistema Internacional d'Unitats estableix el joule com a unitat de mesura de l'energia. Però hi ha
moltes altres unitats que es fan servir segons el tipus d'energia. Aquestes unitats són convertibles entre si.
Per exemple:
••
••
••
••

L'energia dels aliments es calcula en calories, que equivalen a 4,19 joules.
El consum elèctric es mesura en watts hora (Wh), que són 3.600 joules.
Per al consum domèstic s'empra el kWh (kilowatt hora).
Per a quantitats més grans d'energia fem servir el MWh (megawatt hora) o fins i tot el GWh (gigawatt
hora) o el TWh (terawatt hora).
•• Quan volem comparar energia de diferents tipus o fonts se sol emprar la unitat anomenada tones
equivalents de petroli (tep).
El consum d'energia elèctrica es calcula multiplicant la potència de l'aparell pel temps que està en
funcionament. Per exemple:
•• Una bombeta d'11 watts de potència encesa 4 hores haurà consumit 44 Wh = 0,044 kWh.
•• Un calefactor de 2.000 watts de potència funcionant 5 hores consumirà 10.000 Wh = 10 kWh

ACTIVITAT 1
Mira una factura d'electricitat de casa teva. Quants kWh consumiu al mes?
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2. D'on traiem l'energia?
Sabies que amb molt menys de l'1% de l'energia que us envio
a la Terra en tindríeu de sobres. Però aprofiteu altres fonts.
Vegem quines són.

2.1. Quines fonts d'energia emprem?
Per aconseguir l'energia per a totes les nostres necessitats aprofitem diferents fonts, que tenen
característiques molt diferents. Una classificació útil és dividir-les en energies renovables i no renovables.
Les energies renovables són aquelles que no s'esgoten per molt que les utilitzem. S'entén més amb
exemples: no tindrem menys vent o menys sol en funció de si els aprofitem més o menys. Però sí que
tindrem menys petroli a mesura que el gastem. El petroli és una font d'energia no renovable, perquè el
consumim molt més ràpidament que com es crea i, per tant, el podem arribar a esgotar.

ENERGIES RENOVABLES

ENERGIES NO RENOVABLES

Solar
Font que aprofita la llum i la
calor del Sol.

COMBUSTIBLES FÒSSILS
Carbó
Mineral que s’extreu de mines
subterrànies o a cel obert.

Eòlica
Font que aprofita la força del
vent.

Gas natural
Gas que sovint es troba a la part
superior de les bosses de petroli.

Biomassa
Fonts que aprofiten restes
vegetals.

Petroli
Líquid que es troba en bosses a
l’interior del sòl.

Hidràulica
Font que aprofita la força de
l’aigua.

NUCLEAR

Geotèrmica
Font que aprofita la calor interna
de la Terra.
Maremotriu
Font que aprofita els moviments
d'aigua del mar.

!

Urani
Element que té la capacitat
d’emetre radiacions i que
s’extreu de minerals que el
contenen.

FIXA-T’HI
La biomassa es considera una font d'energia renovable i sense emissions, sempre que se
n’extregui una quantitat inferior a la que genera el bosc en el seu creixement; és a dir, que la
biomassa extreta sigui inferior a la taxa de renovació.
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2.2. Com s'utilitzem les diferents fonts d'energia?
S'anomena energia primària aquella font que trobem tal qual a la natura, com el petroli, el carbó, el
vent o el sol. Però sovint aquestes energies les hem de convertir en altres abans que puguin ser utilitzades
pels usuaris finals, aquesta s’anomena energia final. El cas més clar és l'electricitat, que no l'aconseguim
directament del medi sinó a través de la conversió de derivats del petroli, vent, sol o altres fonts.
Transformar l'energia d'una font en una altra implica sempre unes pèrdues, que poden ser importants.
Sabies que per obtenir una unitat d'energia elèctrica n'hem de gastar tres de derivats del petroli?
Les diverses fonts d'energia s'utilitzen en diferent mesura, segons la disponibilitat i la tecnologia de
cada territori.
Renovables

Petroli
14%

Nuclear

12%

Hidràulica

Biomassa +
biocarburants +
residus renovables

14%
40%

42%

34%

12%

Carbó

20%

3

10%

3

Consum d'energia
primària a Espanya
per font. Any 2015.

Gas Natural

Proporció de les diferents
energies renovables a
Espanya.Any 2015.

Eòlica

Solar

LA TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA NO RENOVABLE PER AL SEU CONSUM
ENERGIA PRIMÀRIA

TRANSFORMACIÓ I FORMES D’APROFITAMENT
•• Centrals tèrmiques: el carbó s’utilitza com a combustible per
generar energia elèctrica.
•• Utilització directa com a combustible: en processos industrials i
a escala domèstica per escalfar la llar.

Carbó

Petroli

•• Centrals tèrmiques: el petroli s’utilitza com a combustible per a
la generació d’energia elèctrica.
•• Refineries: s'obtenen els derivats del petroli (gasolina, gasoil,
querosè, butà, propà) que serveixen per al transport, escalfar,
cuinar, etc.
•• Centrals elèctriques: s'empra en centrals tèrmiques, de cicle
combinat o cogeneració per produir electricitat.
•• Utilització directa: a escala domèstica es pot fer servir per
obtenir calefacció, aigua calenta sanitària o per cuinar.

Gas natural
•• Centrals nuclears: produeixen electricitat a partir de l'energia
alliberada de reaccions nuclears (fissió).

Energia nuclear
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LA TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA RENOVABLE PER AL SEU CONSUM
ENERGIA PRIMÀRIA

Energia solar

Energia eòlica

Biomassa

Energia geotèrmica

TRANSFORMACIÓ I FORMES D’APROFITAMENT
•• Instal·lacions solars fotovoltaiques: l’energia radiant que prové
del Sol es transforma en energia elèctrica.
•• Captadors solars tèrmics: són col·lectors que transmeten la
calor del Sol a l’aigua de consum per obtenir-ne aigua calenta.
•• Escalfament de construccions: escalfament d’hivernacles,
assecadors agrícoles i habitatges per regular l’ús de la
calefacció i de l’aire condicionat.

•• Aerogeneradors: l’energia del vent mou un rotor que amb
un sistema de conversió transforma el moviment en energia
elèctrica.
•• Navegació: les embarcacions sense motor són impulsades per
la força del vent.
•• Molins de vent: antigament, aquests molins s’havien utilitzat per
moldre cereals i olives i per extreure aigua.
•• Calderes de biomassa: utilitzen restes vegetals seques com a
combustible per produir calor (calefacció o aigua calenta).
•• Biogàs: gas combustible (sobretot metà) que es genera a partir
de residus urbans, fangs de depuradora, purins, etc.
•• Producció de biocarburants: són combustibles líquids
(bioetanol i biodièsel) obtinguts a partir de productes agrícoles
o d’olis de fregir usats.
•• Llars de foc: la llenya s’utilitza com a combustible per escalfar
l’habitatge.

•• Bombes de calor geotèrmica: aprofiten la temperatura constant
a pocs metres sota terra per escalfar les cases a l’hivern i
refredar-les a l’estiu.
•• Central geotèrmica: obté l’energia a partir de jaciments d’aigua
calenta i vapor d’aigua.

•• Centrals hidroelèctriques: converteixen l’energia d’un salt
d’aigua en energia elèctrica.
•• Molins hidràulics: aprofiten el moviment de l’aigua per moldre
cereals i per fabricar paper.
Energia hidràulica

•• Maremotriu: aprofiten la diferència d’altura entre el nivell de la
marea alta i la marea baixa.
•• Energia de les onades: aprofita la força de les ones de la mar
per produir electricitat.
Energia de la mar
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ACTIVITAT 2
Varia la distribució ordenant les energies no renovables de més contaminants
en emissions de CO2 a menys:
GAS NATURAL - CARBÓ - NUCLEAR - PETROLI

		

		

Quina de les energies genera residus radioactius?

ACTIVITAT 3
Pensa i actua:
Repassa mentalment tot el que fas en un dia normal des que t'aixeques i pensa
quin tipus d'energia empres per a cada cosa. Creus que podries gastar menys
energia fent si fa no fa el mateix?

ACTIVITAT 4
Lliga amb fletxes cada activitat amb el tipus d'energia que empres
ENERGIA SOMÀTICA
ELECTRICITAT
ENCENDRE EL LLUM
DUTXAR-ME

GAS BUTÀ
GAS NATURAL

TREBALLAR AMB L'ORDINADOR

ENERGIA SOLAR

CUINAR

ENERGIA EÒLICA

CLIMATITZAR LA CASA

GASOIL
GASOLINA
BIOMASSA
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ACTIVITAT 5
Mots encreuats: fonts d'energia.

VERTICAL
1. Font d'energia que aprofita la llum del Sol
2. Font d'energia que aprofita la força del vent
3. Font d'energia que aprofita la força de l'aigua
5. Mineral que s'extrau de mines
7. Element que emet radiacions
8. Font d'energia que aprofita el moviment de
l'aigua

HORITZONTAL
4. Líquid que es troba en bosses a l'interior del
		sòl
6. Gas que es troba sobre les bosses de 		
		petroli
9. Font d'energia que aprofita la calor interna
		de la Terra
10. Font d'energia que aprofita restes vegetals

QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 3 ENERGIA | 9

3. Problemàtiques de l'energia
Has vist que teniu moltes fonts d'energia a l'abast, però també
que us creen un munt de problemes que haureu de solucionar.

3.1. Cada vegada utilitzem més energia
Al llarg de la història la quantitat d'energia utilitzada per una persona ha anat augmentant en funció del
descobriment de les diferents fonts energètiques.
A la prehistòria es va començar a emprar la biomassa per fer foc i la feina amb animals. Les primeres
civilitzacions van trobar aprofitaments en la força de l'aigua i el vent. Sobretot a partir de la revolució
industrial utilitzem combustibles fòssils, primerament el carbó mineral, i després el petroli i el gas natural.
A partir dels anys 50 comencem a aprofitar l'energia nuclear de l'urani. En les darreres dècades hem
perfeccionat la utilització de les energies renovables, del sol, el vent, la calor de l'interior de la Terra, les
onades i les marees.
Cultura
postindustrial

5

250

Milions de calories

200

n
n
n
n

Alimentació
Casa i comerç
Indústria i agricultura
Transport

150

100

Cultures
primitives

5

Cultures
caçadores/
recol·lectores

5

Cultures
agrícoles
primitives

Cultures
agrícoles
avançades

Cultura
industrial

5

5

5

50

0

100.000

40.000

5.000

600

100

10

Anys abans d'ara
1 Variació del consum d'energia per persona al llarg de la història.

ACTIVITAT 6
Per què creus que actualment emprem molta més energia?
Intenta comparar el consum d'energia dels vostres avis quan tenien la vostra edat
amb l'actual. Quins electrodomèstics feien servir, quants de cotxes tenien per
família, quants de viatges feien a l'any, etc. Comenteu-ho amb ells i parleu-ne a
classe.
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SABIES QUE...
En els darrers 100 anys la població mundial s'ha multiplicat per quatre? Actualment el nombre
d'habitants del planeta està augmentant de manera exponencial. Es va duplicant cada pocs
anys. Penseu que al segle xvi érem només 425 milions de persones. L'any 1900 havíem arribat
a 1.645 milions, i en el 2018 som 7.600 milions.

Avui en dia cada persona utilitza molta més energia que fa un segle. Però pensa també que fa un segle hi
havia molts menys habitants al planeta. Per tant, la quantitat total d'energia que es consumeix al món ha
crescut a causa de la combinació d'aquests dos factors.

ACTIVITAT 7
Mireu la taula del consum per capita dels països i compareu les
característiques dels països que estan per sobre i per davall de la mitjana:
riquesa econòmica, clima, etc.
Creus que és lògic que es donin aquestes diferències de consum?
Creus que és possible que tots els països del món arribin a consumir tanta
energia com els més rics?

Kep / any px.

Kilograms equivalents de petroli per any i habitant

Inicieu un debat a classe sobre com trobeu que hauria de ser.
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3.2. Tenim un model energètic sostenible?
S'entén per sostenibilitat el conjunt de processos que permeten un desenvolupament econòmic a la
població actual sense comprometre el benestar de les generacions futures. La sostenibilitat requereix
una economia circular, és a dir, la que recicla tots els seus residus i evita d’aquesta manera la
contaminació ambiental i l'esgotament dels recursos naturals.
El model energètic actual no és sostenible a causa de tota una sèrie de raons, tant a escala de la Reserva
de Biosfera de Menorca com a escala mundial. Fonamentalment ens enfrontem a:
•• L'esgotament de les principals fonts d'energia actuals.
•• La dependència econòmica d'altres països, ja que hem d'importar aquests recursos energètics.
•• L'impacte social i ambiental que genera l'ús de les actuals fonts no renovables: contaminació, conflictes
bèl·lics, canvi climàtic, etc.

!

FIXA-T’HI
Per veure si un procés és sostenible o no podem mirar si forma part d'un cicle obert o tancat.
La naturalesa funciona en cicles tancats, on gairebé tot es recicla. Un exemple de cicle tancat
seria l’ús de la biomassa dels boscos com a font d'energia. La crema de combustibles fòssils,
és a dir, petroli, carbó o gas natural, és un procés obert.

CICLE TANCAT
Si cremem biomassa en
quantitats moderades, el carboni
que s'allibera és reabsorbit
en el creixement dels boscos,
i per tant no augmentem la
concentració a l'atmosfera.
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CICLE OBERT
Els combustibles fòssils són grans
dipòsits de carboni atrapats sota
terra. Quan cremem combustibles
fòssils alliberem un carboni a
l'atmosfera que no estava en
circulació, augmentant la seva
concentració total.

3.3. L'esgotament de les fonts d'energia no renovables

TWtA
(Terawatts tèrmics any)

Els combustibles fòssils es van començar a emprar no fa ni 200 anys. L'urani encara molt menys. Així i
tot, si els seguim consumint al ritme actual, s'esgotaran abans de final de segle. Per sort hi ha alternatives
a les fonts no renovables. Però inevitablement també haurem de cercar maneres d'estalviar energia i
emprar-la de forma més eficient.
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2007

2012

2017

n

2022

Petroli

2027

n

2032

Gas natural

2037

n

Urani

2052

n

2047

2052

2057

Carbó

1 Esgotament progressiu de les reserves mundials de petroli, gas natural, carbó i urani suposant el
manteniment de l'actual model energètic.
Font: Font: C. Riva Romeva, 2011.

!

SABIES QUE...
•• El carbó mineral es va començar a emprar en grans quantitats a partir de l'ús de les
màquines de vapor en la revolució industrial al segle xix.
•• Les primeres explotacions de petroli daten del 1859, als Estats Units d'Amèrica.
•• L'any 1896 Antoine-Henri Becquerel va descobrir la radioactivitat natural. La primera central
nuclear va entrar en funcionament l'any 1956 a Anglaterra.

ACTIVITAT 8
Discutiu a classe si l'actual model energètic mundial, i també el menorquí, és
sostenible en el futur.
Es podria mantenir l'actual sistema?
Per què?
Quines alternatives hi veieu?
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3.4. Dependència energètica
Menorca es gasta cada dia uns 750.000 euros en importar combustibles per disposar d'energia. Tant
per produir electricitat com per fer funcionar màquines i vehicles. Això és així perquè aquestes fonts
d'energia no les tenim a Menorca.
Un model energètic basat en energies renovables, com el sol i el vent, augmentaria la nostra sobirania
energètica, és a dir, que el sistema dependria més de nosaltres, amb els nostres recursos propis i, per
tant, disminuiria l'actual dependència de factors exteriors.

ACTIVITAT 9
D'on ens arriben les energies no renovables?
Llistat dels principals productors mundials de fonts d'energia no renovables. Als mapes s'indica la
procedència al nostre país de cada una d'aquestes fonts.

Marca a cada mapa tres països on comprem aquests recursos.

n

n

Petroli

Carbó

USA

Canadà

Brasil

Xina

Austràlia

Sud-àfrica

Rússia

Iraq

Veneçuela

USA

Indonèsia

Kazajistan

Xina

Kuwait

Aràbia Saudita

Índia

Rússia

Polònia

n

Gas natural

n

Urani

Rússia

Iran

Xina

Canadà

Níger

Pakistan

USA

Qatar

Aràbia Saudita

Austràlia

Rússia

USA

Canadà

Noruega

Algèria

Kajajistan

Namíbia

Ucraïna

Fixeu-vos que tot i que sovint es parla de països productors, les fonts d'energia no renovable no es
produeixen, sinó que s'extreuen de jaciments; per tant, és millor parlar de països exportadors.
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ACTIVITAT 10
Intenta omplir la taula següent. Repartiu-vos la feina i poseu els resultats en
comú a classe. Discutiu com trobeu que hauria de canviar la utilització de les
diferents fonts d'energia a Menorca.

Recurs propi
a Menorca?

Quins residus
genera?

Per quants
d'anys hi
queden
reserves?

Quins
avantatges té?

Quins
problemes té?

Carbó mineral
Petroli
Gas natural
Urani
Biomassa
Vent
Sol
Hidràulica
Geotèrmica
Onades

ACTIVITAT 11
Indiqueu a cada frase si el que diu és fals o cert:
V F
Si no fem res seguirem tenint el model energètic actual per sempre.
Un exemple de cicle tancat és la crema de petroli, carbó o gas natural.
Si seguim consumint combustibles fòssils al ritme actual, s’esgotaran a finals de segle.
La sostenibilitat requereix una economia circular, que recicla tots els seus residus, un
mètode que evita la contaminació ambiental i l’esgotament dels recursos naturals.
No existeixen alternatives a l’ús dels combustibles fòssils, són l’única font d’energia
disponible.
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3.5. Canvi climàtic
3.5.1. Sabies que la temperatura mitjana del planeta està pujant?
Ja fa temps que la comunitat científica està mesurant aquest increment. També es detecta una reducció
del gel als pols i a les glaceres de les muntanyes i una pujada del nivell de la mar.
Està demostrat científicament que la pujada de temperatures no es deu a un procés natural, sinó
a l'augment a l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle, sobretot CO2, provinents de la crema de
combustibles fòssils, és a dir, derivats del petroli, carbó i gas natural.

1,20
1,00

Anomalia (ºC)

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40

1 Anomalies de la temperatura mitjana global per al període 1880-2017.
Font: Web del National Centers for Environmental Information (https://www.ncdc.noaa.gov).
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1 Emissions mundials de CO2 d'origen humà. Font: IPPC.
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La concentració actual de CO2 a l'atmosfera és la més elevada des de fa un mínim de 2 milions
d'anys. A finals del 2017 la concentració era d'uns 407 ppm (parts per milió), i està pujant una
mica més de 2 ppm cada any. Abans de la revolució industrial els nivells de CO2 eren de 278
ppm. Hi ha estudis científics que diuen que si es vol evitar un canvi climàtic irreparable, amb
un augment màxim de temperatura de 2 ºC, el nivell de CO2 a l'atmosfera hauria d'estar per
sota de 350 ppm.

Els gasos d'efecte hivernacle deixen passar la radiació solar, que
escalfa el planeta, però retenen la radiació que reflecteix la Terra,
de la mateixa manera que els plàstics dels hivernacles o els vidres
d'un cotxe.
Ja saps què passa quan a l'estiu es deixa un cotxe aparcat al sol.
Els vidres del cotxe actuen de manera semblant als gasos d'efecte
hivernacle a l'atmosfera: deixen passar la llum del Sol, però no
deixen sortir la radiació de la calor fora, de manera que s'hi
acumula més calor.
Com més alta és la concentració d'aquests gasos, més calor queda retinguda a la superfície del planeta,
i va pujant la temperatura. El principal gas d'efecte hivernacle és el diòxid de carboni (CO2), però n'hi
ha d'altres, com el metà, CFC, òxids de nitrogen o l'ozó de superfície. Si no es redueixen les emissions
d'aquests gasos, el canvi climàtic cada vegada serà més accentuat.

EFECTE HIVERNACLE

GASOS HIVERNACLE
CFC

CO2

Metà

Ozó de
superfície

Òxid de
nitrogen

Radiació
solar

La radiació
procedent
de la Terra
es retinguda
pels gasos
hivernacle

Raigs
infraroigs
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No s'ha de confondre l'efecte hivernacle amb l'anomenat forat d'ozó. El forat d'ozó és una disminució
d'aquest tipus d'oxigen a altes capes de l'atmosfera degut a l'emissió de gasos CFC . Es nota sobretot
sobre els pols. La destrucció de l'ozó estratosfèric té com a conseqüència que l'atmosfera deixa de
filtrar les radiacions ultraviolades i permet que arribin a la superfície. Aquestes radiacions tenen poder
cancerigen i, per tant, són molt nocives.

ACTIVITAT 12
Gràcies a l’atmosfera de la Terra tenim unes temperatures adequades perquè hi hagi vida. Sense
atmosfera i amb l'efecte hivernacle, el nostre planeta tindria unes temperatures insuportables
per als éssers vius. Per tant, l'efecte hivernacle en si és beneficiós, el problema és que l'estem
accentuant..

Compara les temperatures de la Terra amb les de la Lluna. La Lluna no té
atmosfera i està a la mateixa distància del Sol que la Terra.

ACTIVITAT 13
Qualitat de l'aire
Els combustibles fòssils emeten CO2, però també altres contaminants que afecten el medi
ambient i la salut de les persones. A Menorca aquesta contaminació es deu sobretot a la central
tèrmica de Maó, als cotxes i als vaixells, especialment els creuers. Hi ha una sèrie de sensors que
mesuren la qualitat de l'aire. A Menorca n'hi ha tres, que podem consultar a http://www.caib.es/
sacmicrofront/contenido.do?mkey=M145&lang=CA&cont=3247.

Consulteu aquest web i compareu les lectures del mes de gener i febrer amb les
de juliol i agost. Hi ha diferències?
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3.5.2 Quines conseqüències tindrà el canvi climàtic?
Les conseqüències del canvi poden ser moltes, i no totes previsibles. Algunes ja fa un temps que es
comencen a notar. Alguns d'aquests efectes són:
•• La temperatura mitjana del planeta s'ha incrementat, i seguirà pujant en funció de com es controlin els
gasos d'efecte hivernacle. Les onades de calor seran més freqüents i més llargues. A finals de segle es
preveu un increment de la temperatura mitjana d'entre 2 i 4 ºC.
•• Els règims de pluges canviaran. A la nostra zona es preveu un descens de les precipitacions totals i,
a més, s'accentuarà la torrencialitat, és a dir que hi haurà fortes pluges concentrades en poc temps i
llargs períodes sense precipitacions. Per tant, tindrem més sequeres i menys recàrrega dels aqüífers.
•• El nivell de la mar seguirà pujant, ja que s'aniran fonent els gels de les glaceres i dels pols. Es preveu
una pujada de prop d'un metre a finals de segle.
•• L'aigua de la mar serà cada vegada més àcida, ja que, en anar absorbint CO2 atmosfèric, augmentarà
també la seva concentració en carboni. Aquest fet afectarà moltes espècies de closca calcària.
En definitiva, el canvi climàtic afectarà la salut i l'economia de les persones. Afectarà l'agricultura, però
també el turisme. També provocarà impactes ambientals importants, amb una gran extinció d'espècies.

Comparativa entre 1984 i 2016 dels mínims anuals de gel a l'oceà Àrtic.
Font: https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4489

El canvi climàtic ja és aquí
S'està notant l'efecte de l'augment de temperatura. Alguns fets que s'han començat a constatar són:
•• Les dates de maduració de certs cultius s'han avançat.
•• La distribució de les espècies està canviant. S'ha detectat una migració cap al nord o a més altura en
les muntanyes. Al mar Mediterrani han arribat ja espècies d'aigües més calentes des de l'Atlàntic.
•• Les tempestes tropicals tendeixen a ser més fortes.

!

A les praderies de posidònia es genera gran part de l'arena de les platges de Menorca. Les
previsions indiquen un gran descens de les poblacions de posidònia degut a l'augment de
temperatura del mar.
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3.5.3 Hi ha solucions al canvi climàtic?
Com que el canvi climàtic actual es deu a les activitats humanes, està en les nostres mans fer coses per
revertir-lo. L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) és un organisme científic dependent de
l'Organització de Nacions Unides que recull informació i fa propostes d'actuació davant el canvi climàtic.
L'IPCC proposa dos tipus d'estratègies: la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.
La mitigació consisteix en actuacions destinades a reduir el canvi climàtic. Aquest canvi ja s'està
produint i no es pot evitar del tot, però sí que podem fer que sigui més intens o menys. Per mitigar el
canvi climàtic hem de disminuir com més millor les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
La mitigació del canvi climàtic implica abandonar les fonts d'energia fòssil i aplicar mesures d'estalvi i
eficiència energètica.
L'adaptació consisteix en preveure les afectacions que pot produir el canvi climàtic i avançar-nos-hi,
prenent mesures perquè aquestes afectacions perjudiquin el mínim possible la societat i el medi ambient.

ACTIVITAT 14
Indiqueu si cadascuna de les següents accions contribueix a la mitigació o a
l'adaptació al canvi climàtic.
Potenciar la recollida d'aigua de pluja
Potenciar les energies renovables

MITIGACIÓ

Reduir l'ús dels cotxes amb gasolina o gasoil
Millorar els sistemes de depuració d'aigua
Fer més eficients els habitatges

ADAPTACIÓ

Potenciar la compra de productes locals
Ajustar el calendari de sembres

ACTIVITAT 15

Aire circulant

Construeix la teva deshidratadora solar
L'efecte hivernacle té moltes aplicacions. L’arquitectura
pot permetre estalviar molt en calefacció, o convertir
les cases en forns a l'estiu si no es té en compte
correctament. Aquí teniu un esquema de com fer-vos
una deshidratadora solar senzilla per assecar fruita
o bolets. És important entendre’n el funcionament,
i, a partir d'aquí, podeu variar-ne el disseny.

Obertura
Plàstic
o vidre
Capsa
o caixó

Obertura
Plàstic
o vidre

20 | QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 3 ENERGIA

4. Consum energètic a Menorca
Jo cada dia m’esforço en aixecar-me i escalfar la vostra illa,
però em sembla que vosaltres utilitzeu ben poquet la meva
energia. De fet, a Menorca empreu molt poc les energies
renovables! Però jo tinc una solució: si aconseguiu una placa
solar podreu convertir la meva radiació en electricitat i... sense
contaminar! No és genial? Anem a veure, però, com ho feu
vosaltres i si podem millorar-ho.

4.1. Quin model energètic té Menorca?
Menorca, tot i ser Reserva de la Biosfera, té un model energètic que dista molt de ser sostenible. És molt
ineficient, perquè el 68% de l'energia es perd. I també molt car, ja que el 99% dels recursos energètics
s'han d'importar. Les energies renovables netes només representen l'1% del total.
El consum d'energia primària anual de Menorca és de més de 240.000 tep. Ha augmentat un 44% des
de fa 25 anys, quan Menorca va ser declarada Reserva de Biosfera. En el següent gràfic podeu veure en
què es consumeix.

120.000

Renovables

1%

TEP
(Tones equivalents de petroli)

100.000

Petroli i altres
combustibles
fòssils

80.000

99%

60.000

40.000

20.000

9%

11%

21%
Transport carretera

5%

Transport aeri

2%

Transport marítim

1%

51%

0
Combustibles

per electricitat

Butà, propà i

gasoil calefacció

Gasoil agrícola

Renovables

1 Energia primària consumida a Menorca. Any 2016. Font: OBSAM.
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D'aquesta energia primària se'n perd bona part durant els processos de transformació i en la utilització.
Pensem, per exemple, que de tota l'energia que gastem en produir electricitat només se n'aprofita devers
el 30%, o que de tota la gasolina que posem a un cotxe només un 20% fa moure el vehicle. La resta es
perd.
100%
Total
d'energia
útil
32%

Total d'energia
consumida
243.000 TEP

90%
80%
70%

7 Sector primari
7 Sector industrial
7 Sector residencial
7 Sector serveis

60%
50%
40%

7 Transport maritim
7 Transport aeri

30%
Total d'energia
perduda
68%

20%

7 Transport terrestre

10%
0%

1 Exemple de l'eficiència del sistema energètic de Menorca, amb el consum d'energia final per sectors.
Any 2013. Font: DEM

Estalvi i eficiència
Si no aconseguim reduir el consum total d'energia, serà impossible arribar a un model energètic
sostenible. Les reduccions de consum es poden aconseguir de dues maneres:
•• Estalviant: és a dir, evitant els consums inútils, com per exemple tenir el llum encès a una habitació on
no hi ha ningú.
•• Millorant l'eficiència: és a dir, fent el mateix però gastant menys. Per exemple: escalfar una aula
consumeix molta menys energia si les finestres i les parets estan ben aïllades.
Sabies que invertir en estalviar 1 kWh d'energia és 10 vegades més barat que invertir en produir-lo?
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ACTIVITAT 16
Construeix un gràfic amb les dades de les emissions de CO2 a Menorca l'any
2013, degudes als diferents combustibles de la següent taula
60%

Combustible agricultura: 2%
Butà, propà, gasoil calefacció: 6%
Combustible vaixells: 9%
Combustible aviació: 9%
Combustible automòbils: 19%
Combustible electricitat: 56%

% de les emissions totals
de CO2 a Menorca

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Combustibles
per electricitat

Transport
carretera

Transport
aeri

Transport
marítim

Butà, propà i
gasoil calefacció

Gasoil
agrícola

Observa les gràfiques d'aquest capitol.
A què es destina més de la meitat de l'energia primària que es consumeix a
Menorca?

Quins dos sectors són els principals emissors de CO2?

Com creus que hauria d'evolucionar el model energètic de Menorca perquè no
sigui tan contaminant?
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4.2. Consum d'electricitat a Menorca
L'electricitat és una forma d'energia molt versàtil, fàcilment transportable i que es pot emmagatzemar
en petites quantitats. Serveix per a moltes coses: il·luminació, funcionament d'aparells, calefacció i
refrigeració, transport, xarxes informàtiques, etc. Hi ha un gran consens en la idea que és una forma
d'energia amb molt de futur, sempre que la produïm amb energies renovables.
Ja hem vist que a Menorca la producció d'electricitat consumeix més energia que totes les altres
aplicacions juntes. I també és la font d'emissions de CO2 més gran.

Electricitat
importada
de Mallorca

Electricitat
produïda a
Menorca amb
renovables

3%
14%

Electricitat produïda
a Menorca amb
combustibles fòssils

83%

1 Procedència de l'electricitat consumida a Menorca. Any 2016. Font: OBSAM.
Només un 3% de l'electricitat consumida a Menorca prové de fonts renovables, de les centrals
fotovoltaiques de Son Salomó i Binissafúller i el parc eòlic des Milà. Una part ens arriba des de Mallorca,
i més d'un 80% es produeix a la central tèrmica del port de Maó, amb gasoil i fueloil, una pràctica que
provoca una gran contaminació de CO2, òxids de nitrogen i de sofre i altres partícules nocives.
Totes les illes estan connectades entre si i amb la península, de manera que podem intercanviar-nos
una certa quantitat d'electricitat. El cable entre Mallorca i Menorca es va avariar a finals del 2017, però
s'espera que quedi restablert d’aquí un temps.

Línia tensió 220 kV
Línia tensió 132 kV
Línia tensió 66 kV
Línia tensió < 66 kV
Cable submari-subterrani

1 Esquema del sistema elèctric balear
Font: Red Elèctrica d'Espanya (REE)
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Mix elèctric
S'anomena així la combinació de fonts d'energia per obtenir l'electricitat. El mix elèctric de Menorca és
d'un 3% d'energies renovables i d’un 97% de combustibles fòssils. En funció del mix elèctric les emissions
de CO2 per kWh varien. A Menorca, per cada kWh produït s'emeten 0,80 kg de CO2. En canvi, en el
conjunt de l'Estat espanyol les emissions baixen a 0,25 Kg CO2/kWh, gràcies al fet que només el 35% de
l'electricitat es produeix amb combustibles fòssils. Per tant, l'electricitat és més contaminant a Menorca,
tot i ser Reserva de Biosfera, que a la península.

!

Com es produeix l'electricitat?
•• L'electricitat és una forma d'energia que es manifesta pel moviment dels electrons a través
d'un material conductor.
•• La forma més habitual de produir electricitat és fer girar un generador acoblat a un motor o
a una turbina que es mou a partir de l'energia dels combustibles, l'aigua o el vent. A petita
escala tenim les antigues dinamos de les bicicletes.
•• L'energia fotovoltaica és una excepció. La radiació solar fa moure directament els electrons
dels semiconductors que constitueixen les plaques.

1 Producció d'electricitat amb una turbina

1 Producció d'electricitat amb una placa fotovoltaica
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ACTIVITAT 17
Red Eléctrica de España és l'encarregada de controlar i gestionar el sistema elèctric. A la seva web
podeu veure en temps real quanta electricitat consumim a Menorca i com es genera:
https://demanda.ree.es/visionaBal/VisionaMenorca.html.
Veureu també que podem consultar l'electricitat que s'ha consumit qualsevol dia, com s'ha
produït i quantes emissions de CO2 hi ha hagut.
Estructura de generació
d'electricitat a una
hora concreta
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1 Demanda d'energia elèctrica a temps real, estructura de generació i emissions de CO2

Mireu com evoluciona el consum d'electricitat un dia d'estiu i un d'hivern.
A quines hores es consumeix més?

A quines menys?

A quins màxims de consum arribem a l'estiu?

I a l'hivern?
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ACTIVITAT 18
Situa en un mapa la central tèrmica de Maó, el parc eòlic des Milà, el parc
solar fotovoltaic de Son Salomó i el parc solar fotovoltaic de Binissafúller. Busca
aquestes instal·lacions en una foto aèria (per exemple a http://cartografia.cime.es/).

4.3. Consum domèstic
El consum d'energia a les nostres cases representa devers un 17% del total a Menorca. És el que més
podem controlar personalment. Al gràfic veureu com es distribueix de mitjana aquest consum, encara
que depèn molt de cada família i de quines mesures d'estalvi i eficiència adopti. El consum mitjà total a
una llar és d'uns 10.500 kWh/any. No tot el consum té per què ser elèctric. També emprem gas, gasoil,
energia solar i biomassa.

Percentatge del consum de la llar

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%

7%

19%

22%

48%

I·luminació

Cuina

Aigua calenta

Electrodomèstics

Climatització

1 Consum d'energia final mitjà a una llar de l'estat espanyol. Any 2010. Font: IDAE.
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La climatització és de mitjana el consum més gran a una casa. A Menorca, pel clima que tenim, aquest
consum seria molt reduït si les cases estiguessin ben aïllades i aprofitessin passivament l'energia del
Sol. Les cases passives utilitzen els recursos de l'arquitectura bioclimàtica combinats amb una eficiència
energètica molt superior a la construcció convencional. El seu consum és molt baix, cosa que permet
aconseguir una temperatura ambient confortable tot l'any sense la necessitat d'aparells de climatització
convencional.

!

Sabies que existeix una qualificació energètica per
als edificis? Segons el seu tipus de construcció,
aïllaments i altres mesures d'eficiència energètica,
es calcula el consum anual d'energia i les emissions
per metre quadrat de la casa. A partir d'aquí reben
una qualificació energètica.
Les etiquetes de qualificació energètica dels
edificis són molt semblants a les dels aparells
electrodomèstics. Assignen la casa a una de les
diferents categories. Les més eficients són de la
categoria A, i les pitjors de la G.
La mitjana de qualificació energètica dels edificis
de Menorca és molt baixa. La millora energètica
dels edificis a través d’una rehabilitació és una
oportunitat per al sector de la construcció, que
representaria també un important estalvi energètic.

L'aigua calenta consumeix també una fracció
important d'energia a les cases. L'aigua es pot
escalfar amb plaques solars, un mètode que
permet estalviar un mínim del 80% de l'energia
per a aquesta necessitat al cap de l'any.
A les cases es fan servir molts
d'electrodomèstics, que en conjunt gasten
devers el 22% de l'energia.

1 Captador solar tèrmic per a producció d'aigua
calenta sanitària (ACS)

Abans de comprar un electrodomèstic hem
de valorar si realment el necessitem. Si
pensem que sí, hem d'intentar adquirir el més
adequat a les nostres necessitats i que sigui
el menys impactant possible. Les etiquetes
d'eficiència energètica ens ajudaran, ja que
ens donen informació sobre el consum
energètic i algunes altres prestacions.
Normalment els aparells més eficients tenen
un preu més alt, però es compensa de sobres
amb l'estalvi d'electricitat i, a més, reduïm els
impactes ambientals.

28 | QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 3 ENERGIA

!

Stand-by és una opció que tenen molts d'aparells de no deixar-los apagats del tot quan no els
emprem, de manera que segueixen amb algunes funcions en actiu, i es mantenen en espera
per posar-se en marxa ràpidament. És habitual a televisors, equips de música, ordinadors, WiFi, telèfons, impressores, cuines, escalfadors, etc. En stand-by, tots aquests aparells segueixen
consumint energia d'una manera inútil..

ACTIVITAT 19
Necessiteu comprar un frigorífic. Aneu a la botiga i per decidir-vos us mireu les etiquetes
energètiques. Veureu que, a més de la categoria, indiquen la marca i el model de cada frigorífic, la
capacitat de la part de nevera i de congelador, el renou que fa i el consum d'electricitat total anual.

Fixeu-vos en les etiquetes d'aquests tres frigorífics.
Quin us compraríeu?
Per què?
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ACTIVITAT 20
Mira el gràfic sobre el consum mitjà dels electrodomèstics a una casa.
3%

4%
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31%

7%
8%
11%

12%
12%
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n
n
n
n
n
n
n
n

Frigorífic
Televisor
Rentadora
Stand-by
Forn
Ordinadors
Congelador
Rentavaixelles
Assecadores
Altres electrodomèstics

Quin electrodomèstic és el que consumeix més? ____________________________________________
Creus justificat el consum dels stand-by? ______________________________________________________
Creus que es podria evitar d'alguna manera? __________________________________________________
Discutiu a classe altres idees per reduir el consum a les cases.

ACTIVITAT 21
Feu entre tots un llistat de bones pràctiques en l'ús de cadascun dels aparells
de la taula (per exemple: Frigorífic: obrir-lo el mínim possible, no posar-hi
aliments calents, etc.).
AIGUA / AIGUA CALENTA: ___________________________________________________________________________________
ASSECADORA DE ROBA: ____________________________________________________________________________________
CALEFACCIÓ / AIRE CONDICIONAT: _______________________________________________________________________
CUINA / FORN: _______________________________________________________________________________________________
FRIGORÍFIC: __________________________________________________________________________________________________
ORDINADORS: _______________________________________________________________________________________________
RENTADORA: _________________________________________________________________________________________________
RENTAVAIXELLES: ____________________________________________________________________________________________
TELEVISOR: __________________________________________________________________________________________________
STAND-BY: ____________________________________________________________________________________________________
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5. El transport
Sempre aneu amunt i avall. Us agrada viatjar. I compreu
productes fabricats a qualsevol lloc del món. Sens dubte, la
facilitat de transport és clau en la vostra manera de viure.

El transport és la segona activitat que més energia consumeix a Menorca després de la producció
d'electricitat. Molts dels productes que es consumeixen a l'illa s'importen de fora. El turisme implica
molt de trànsit aeri i marítim. Els automòbils consumeixen gairebé una tercera part de l'energia final a
Menorca.

1 Diferents tipus de transports contaminants

5.1. Mobilitat de persones
L'índex de vehicles per habitant de les Illes Balears és dels més alts de l'Estat espanyol. Els cotxes generen
també altres problemes a part de l'energètic: contaminació perjudicial per a la salut, ocupen molt d'espai
a les ciutats, saturació de carreteres, etc.
Reduir els cotxes a les ciutats és una preocupació arreu. Es poden fer servir diferents estratègies que
contribueixen al benestar dels ciutadans: transport públic, pacificació de carrers, foment del transport
saludable, etc.
Els cotxes tenen una utilització real molt baixa. De l'ordre del 95% del temps estan aparcats, i la
majoria de vegades només van amb una persona. Hi ha idees que cerquen millorar aquesta situació,
com per exemple diferents maneres de compartir un mateix cotxe; com més persones millor.

5.2. Transport de mercaderies
Imagina que vius a Ciutadella i tens un forn al costat de casa teva, però cada matí vas a comprar el pa a
Maó. Això és el que passa entre països amb molts de productes.
Darrere cada producte que comprem hi ha una despesa energètica per tot el procés de produir-lo,
l'embalatge, la conservació i el transport fins al punt de venda. Com més lluny es produeix, més energia
es consumeix.
Per compra responsable s'entén la preocupació d'adquirir preferentment aquells productes amb
menys impacte ambiental i amb més benefici social. Per exemple, el producte local amb sensibilitat
ambiental, els productes fets amb materials reciclats o els productes de comerç just.
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ACTIVITAT 23
Comenteu a classe aquest dibuix:

•

Cerqueu informació sobre alternatives als cotxes de gasolina i gasoil (gas,
biodièsel, híbrids, elèctrics, hidrogen).

•

Discutiu fins a quin punt, o en quines condicions, els cotxes elèctrics poden
ser una solució. Recordeu com es produeix l'electricitat a Menorca.

•

Imagineu que l'ajuntament de la vostra ciutat proposa convertir el vostre
carrer només per a ús de vianants. Feu diferents grups i assumiu el paper
dels veïns, dels comerciants, dels responsables de la salut pública i de
l'ajuntament.

•

Amb els grups que heu format, exposeu les vostres raons per estar-hi a favor
o en contra i mireu de trobar entre tots una solució de consens.

ACTIVITAT 24
•

Discutiu a classe sobre la importància que pot tenir o no comprar productes
que tinguin una baixa despesa energètica associada, i quin tipus de
productes serien.

•

Penseu en els aspectes energètics, però també en els beneficis sobre
l'economia local. A vegades els productes locals són una mica més cars
que els importats. Creus que val la pena comprar-los igualment? Per què?

•

Feu una llista de tots els productes de la compra de casa i anoteu-hi on
s'han produït. Mireu si ho posa a les etiquetes o demaneu-ho a la botiga.
Intenteu calcular quants de kilòmetres ha viatjat cada producte. Valoreu en
cada cas si hi ha productes alternatius de més proximitat i si representaria
un estalvi energètic.
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6. La necessitat d'un canvi
Les fonts d’energia que esteu utilitzant actualment s’estan
esgotant, cada dia hi ha menys reserves, però... jo no em
gasto! Bé, ja tinc una edat, ara tinc uns 4.500 milions d'anys,
però no us preocupeu, calculo que ara estic a la meitat de
la meva vida! Així que us animo a aprofitar la meva energia i
d’altres que siguin renovables!

El funcionament de la nostra societat depèn de poder disposar de l'energia necessària. Però el model
energètic actual no és sostenible: s'estan esgotant les principals fonts d'energia que fem servir i s'està
produint un canvi climàtic global amb greus conseqüències a escala mundial. Encara que volguéssim no
podem mantenir aquest sistema. Hem de fer-hi alguna cosa.
Les Reserves de Biosfera han de ser models de sostenibilitat per a altres territoris. Són com laboratoris on
experimentar idees innovadores que després puguin ser copiades a altres indrets. Hem vist, però, que a
Menorca, en l'aspecte energètic, no és així en absolut. El nostre model és molt pitjor que el de la mitjana
de l'Estat, i estem molt lluny fins i tot de complir les recomanacions ordinàries per a un territori de la Unió
Europea.
La Reserva de Biosfera de Menorca ha de ser un exemple de generació d'energia sense impactes
ambientals negatius. No podem tampoc importar l'energia de fora i provocar que els impactes es
produeixin a l’exterior. Per tant, hem de fer una aposta decidida per canviar el nostre model energètic,
hem d’anar el més ràpidament possible cap a la generació 100% amb renovables i hem d’aplicar mesures
d'estalvi i eficiència que puguin ser exemples a seguir.

Preocupació i compromisos internacionals entorn del canvi climàtic
El Protocol de Kyoto va ser el primer conveni internacional per a la prevenció del canvi climàtic. Va ser
el primer acord internacional de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Data del 1998 i va
entrar en vigor l'any 2005. El van ratificar 185 països, entre els quals no hi havia grans emissors com, per
exemple, els Estats Units d'Amèrica.
L'Acord de París està signat del desembre del 2015 per 195 països, pràcticament tot el món. Estableix
mesures per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a partir de l'any 2020. L'objectiu
és que la temperatura mitjana del planeta pugi menys de 2 ºC per sobre dels nivells preindustrials i, si és
possible, menys fins i tot d'1,5 ºC.
L'Estratègia Europa 2020 marca per a aquest any uns objectius socials i econòmics que cerquen la
sostenibilitat, i contempla mesures respecte a l'energia i el canvi climàtic, com són, per exemple, assolir
unes emissions de gasos d'efecte hivernacle un 20% inferiors al 1990, arribar al 20% de producció amb
energies renovables i incrementar l'eficiència energètica en un 20%.
El Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia agrupa milers d'ajuntaments i administracions
regionals amb el compromís voluntari d'aplicar en els seus territoris els objectius climàtics i energètics de
la UE. Els firmants prometen reduir les emissions de CO2 com a mínim un 40% d'aquí al 2030 i adoptar
un enfocament integral per abordar la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Alguns municipis de
Menorca estan adherits a aquest pacte.
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D'on vindran les solucions?
Les solucions depenen del conjunt de la societat. Hi ha mesures que les han d'imposar els governs i les
diferents administracions, altres que les han d'adoptar les empreses, i d'altres que les hem de prendre
cada família i cada persona a escala individual..
•• Els governs haurien de crear un marc legal que incentivés un canvi de model energètic potenciant
les energies renovables i afavorint les bones pràctiques ambientals que impliquin estalvi i eficiència
energètica. Ho poden fer de moltes maneres, incentivant o prohibint determinades activitats, o
premiant les bones pràctiques amb un sistema just d'impostos. Actualment en general no és així, com
a mínim en part, perquè els interessos econòmics de grans empreses pesen més que la nostra salut i
la del planeta.
•• Les empreses haurien d'assumir la responsabilitat social que tenen, i no mirar exclusivament els
resultats econòmics. Les opinions de la clientela poden ajudar a transformar-les.
•• A petita escala tothom hi pot aportar. En tot el que fem tenim opcions de triar la manera més eficient.
Podem adequar casa nostra a un consum reduït. Podem instal·lar renovables. Podem comprar i
consumir de manera responsable. Podem reutilitzar i reciclar al màxim. Podem cercar la manera més
sostenible de desplaçar-nos. En definitiva, no tot depèn dels governants, sinó també de nosaltres.
I també tinguem molt present que els governants els vota la gent. Si a nosaltres ens preocupa la
problemàtica de l'energia, els partits polítics l'inclouran als programes electorals.

!

Sabeu que el paisatge que ara tenim a Menorca és el resultat de l'activitat humana sobre el
medi. L'hem anat transformant segons les nostres necessitats, amb més o menys sensibilitat
ambiental. No té res a veure amb el paisatge que es van trobar les primeres persones que van
arribar a Menorca. Avui en dia tenim la necessitat d'instal·lar energies renovables al camp, ja
que només emprant les teulades no n'hi ha prou. Hem de discutir com ho fem per integrar les
energies renovables al nostre paisatge.

ACTIVITAT 25
Després de tot el que hem vist, parleu a classe sobre si Espanya, i Menorca
en concret, estan aconseguint els objectius que marquen els compromisos
internacionals.
Què podem fer a Menorca per millorar com a Reserva de Biosfera?
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Recursos
Dades bàsiques
www.obsam.cat/indicadors/medi-fisic.php: OBSAM, indicadors bàsics sobre Menorca
www.riemenorca.org/: Consorci de Residus i Energia de Menorca
www.biosferamenorca.org/: Agència Menorca Reserva de Biosfera
www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2390767: Direcció General d'Energia del
Govern Balear
www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx: Ministeri d'Energia del Govern d'Espanya
www.idae.es/: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
www.iea.org/: Agència Internacional d'Energia
www.ipcc.ch/: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
science2017.globalchange.gov/: US Global Change Research Program (USGCRP)
icaen.gencat.cat/ca/recursos/centres_educatius/:Institut Català de l'Energia, recursos educatius
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Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel. (+34) 971 35 62 51
reserva.biosfera@cime.es

www.biosferamenorca.org
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