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1 Les energies renovables

1.1  L'estat actual del món

Efecte hivernacle, desforestació, pluja àcida, escalfament global, capa d'ozó, desertització,
contaminació... són paraules que comencen a fer-se pesades quan les sentim una vegada i una altra.
Però de fet en som causants i ereus a la vegada. En som causants perquè hem basat el nostre
desenvolupament econòmic i progrés científic en l'energia elèctrica produïda per enormes
màquines giratòries que necessiten combustibles fòssils (= esgotables, com ara carbó, petroli i gas
natural) per poder-les moure i aconseguint, així, que més del 78% de les emissions de diòxid de
carboni vinguin provocades per la combustió del carbó, del petroli o del gas que es crema a les
centrals tèrmiques productores d'aquesta energia. I en som ereus perquè ens toca a nosaltres decidir
què volem fer d'ara en endavant amb el nostre futur.

L'energia és la base de tota activitat humana per petita que aquesta sigui i en el sentit  més ampli de
la paraula. I des del principi dels temps, l'home ha explotat el seu medi per tal d'obtenir-ne la dosi
que necessitava: en un principi, l'aliment per viure i la llenya per escalfar-se (la font d’energia més
antiga i encara ara la més utilitzada per més de la meitat de la població mundial) i, posteriorment
el carbó i el petroli per donar ales a la revolució industrial de l'hemisferi nord. Si a aquesta
explotació hi associem el creixement demogràfic i l'augment actual de la dosi energètica (20
vegades per sobre del que es considera necessari), com a conseqüència de l'avenç del tan anomenat
progrés (econòmic, social...), podem començar a parlar d'esgotament de reserves i d'amenaça al
medi ambient a causa d'una explotació excessiva i per la recerca de vies d'explotació alternatives
(energia nuclear), que impliquen un cost desmesurat per al planeta. Per fer-nos una idea:

• Actualment consumim 3.500 milions de tones de carbó a l’any en 1.300 centrals
d'aquest t ipus al món, que suposen una producció de CO2 més elevada que la produïda
cremant gas o petroli. A més, les emissions de residus de la combustió, com els derivats
nitrogenats (NOx) i  derivats del sofre, provoquen el fenomen de la pluja àcida, pluja
que ens cau amb un ph no adequat per al desenvolupament normal de la vida.

• El consum de petroli és de 65 milions de barrils per dia i l’emissió de CO2 de les
gasolines suposa la cinquena part del CO2 mundial produït. Cada un d'aquests barrils
conté uns 160 litres de cru, amb la qual cosa obtenim un volum de 10.000.000.000 m3

de cru al dia, que es podria emmagatzemar en un cub de 2,2 km d'aresta. El seu consum
ha provocat recentment la major contaminació de la història per vessament
incontrolat al mar (Exxon Valdez a Alaska), una guerra (Guerra del Golf), disputes
territorials internacionals (Antàrtida, Mar de la Xina...) i una crisi mundial (Crisi del
Petroli al 1973), ja que els combustibles fòssils provenen, en la major part, de països
políticament inestables (Golf Pèrsic, Algèria..) la qual cosa sol portar problemes
d'abastament o d'encariment de les matèries.

• El "nou combustible verd" és el gas atural, metà quasi pur que afavoreix l’efecte
hivernacle, relacionat amb els desastres de les perforacions petrolíferes i que ara per ara
ha esdevingut l'energia “pont” entre les tradicionals energies fòssils i les renovables.
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Fig. 1.1  Idíl·licament ocult entre els obscurs boscos d'avets del Harz trobem el Hanskühnenburg. Aquest hostal,
amb la seva torre massissa, és un alberg molt apreciat pels excursionistes que busquen el descans a les muntanyes
centrals del nord d'Alemanya. Els cims i pujols d'aquesta regió foren famosos fa temps per la seva gran riquesa
forestal. L'any 1972, quan es va fer aquesta fotografia, la "mort dels boscos" era encara un concepte desconegut
(Font: Harzfoto Barke)
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Fig. 1.2  L'hostal Hanskühnenburg es trova al 1983 al cim d'una muntanya pelada. Els gasos emesos en grans
quantitats a tot el país per les xemeneies de la indústria, les cases particulars i els tubs d'escapament dels cotxes,
han contaminat l'atmosfera,i han fet emmalaltir els avets del Harz. La sequera i els paràsits han donat el cop de
gràcia final a aquests arbres debilitats. Els boscos es moren  a una velocitat terrible a tot Alemanya i a Europa.
Segons un estudi del Ministeri d'Agricultura de Bonn, el 34%  dels boscos alemanys estaven malalts al 1983. Al
1988, ara fa deu anys, la xifra arribava al 52,4% . Després dels boscos de coníferes, comencen a morir ja els arbres
caducifolis: quasi el 70%  dels roures ja estan malmesos (Font: Axel Carp).
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Fig. 1.3  25 d'abril de 1986: desastre nuclear a la central atòmica soviètica de Txernòbil, a 130 km de Kíev, la
capital d'Ucraïna. Com a conseqüència d'una manipulació equivocada d'un dels enginyers, una secció del bloc 4t
del reactor es comença a escalfar ràpidament, falla el sistema d'aigua de refrigeració i després d'una primera
explosió i un incendi, es comença a fondre el nucli del reactor. La fuita de radioactivitat es produeix en gran
quantitat i les conseqüències són desastroses. Trenta-una persones moren com a conseqüència de radiacions
directes, 135.000 ciutadans soviètics, que viuen en un radi de 30 km de la instal·lació nuclear, són evacuats. El iode,
l'estronci i altres elements radioactius són transportats per núvols i vents arreu d'Europa. Tres anys després de
l'accident, el nombre de malalts de càncer s'havia duplicat en els territoris evacuats al voltant de la instal·lació. El
nivell de radiació actual de la zona tan sols ha disminuït un 10% . (Font: Jürgens Ost + Europa-Photo)
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• Si no volem consumir gas, petroli o derivats, ens queda l'energia nuclear de fisió, amb
més de 400 centrals en funcionament actualment. És costosa, perillosa, no predible,
genera residus (es calcula que la deixalla acumulada només per les centrals nuclears
espanyoles té capacitat destructiva fins l'any 32000) i el seu consum ha possibilitat
desastres com els de Txernòbil (1986) i Harrisburg (1979), sense comptar les
nombroses fuites radioactives ignorades pels governs involucrats. La fusió és un nou
camí. Però no elimina el problema dels residus.

Sortosament, al 1973, els països àrabs fan un estudi semblant al que hem fet als primers paràgrafs i
decideixen tenir una mica més "controlats" els seus petroliers i refineries. És la Crisi del Petroli,
que fa que el món Occidental s'adoni de fins a quin punt depèn de les energies fòssils. Els governs
s'adonen d'un fet que molta gent ja havia exposat: petroli, carbó, gas i urani són reserves
energèt iques finites i s'acabaran en un futur pròxim. A més, provoquen canvis i deterioraments
seriosos del medi. Cal, doncs, trobar vies alternatives per al desenvolupament mundial que, a més,
equilibrin les economies de tots els països per evitar l'esclat de tensions que les diferències
econòmiques i socials provoquen.

1.2  Eficiència i consum energètic

Un primer pas per donar en la lluita contra la crisi mediambiental i energèt ica que estem patint és
millorar els actuals processos productius fent un ús més eficient del combustible utilitzat tenint en
compte que no volem energia ans els serveis que aquesta ens subministra. El concepte de les tres R
(reduir, reutilitzar i reciclar) es pot aplicar arreu.

Actualment, la majoria de centrals tèrmiques treballen amb uns rendiments al voltant del 40%. És
factible augmentar aquests rendiments i l'eficiència global de les centrals productores d'energia
reduint-los la despesa en combustible per arribar fins a un 50-55% a partir de la millora del procés
de combustió del fòssil (centrals amb tècnica de llit fluïditzat, a la figura 1.4) i a partir de la
cogeneració, p.ex., l'aprofitament de la calor residual d'alguns processos químics entre els 80 i 200
ºC (petroquímiques) per vaporitzar un fluid i impulsar un generador suplementari que ens produeixi
electricitat (procés de cua) i aprofitar els vapors residuals (d’un cicle amb turbines que ens
produeixi electricitat) per escalfar aigua o calefactar (procés de cap).

També calen millores en la conversió directa de l'energia. Actualment, si ens fixem amb els tipus
d’energia que utilitzem, ens adonarem que l’energia mecànica i l’energia elèctrica resten al
capdamunt de la llista. D'una banda, el sector responsable de la utilització d’un 30% de les energies
manufacturades és el del transport (tant terrestre, com marít im i aeri), que transforma l’energia
química d’un combustible en energia mecànica en un eix. De l’altra, intentem posar un exemple
d’algun tipus d’aparell que pugui prescindir d’un endoll o d’una font energèt ica que disposi de pol
positiu i negatiu. I això no és gratuït , ni de bon tros, perquè l’electricitat és la forma d’energia més
fàcilment transportable que es coneix. Si, a més, considerem el fet que els llocs de consum
acostumen a estar força lluny dels llocs de producció (centrals tèrmiques, hidràuliques i nuclears),
podrem justificar encara més l’ús de l’energia elèctrica (que actualment és també d’un 30% dels
100.000.000.000 MWh d’energia primària consumida per la humanitat).

Ara bé, els recursos principals no es troben de forma directa ni en energia mecànica ni, en últ ima
instància, en energia elèctrica (el llamp seria l’únic exemple natural), sinó que es troben en forma
de combustibles fòssils: cru de petroli, carbó, gas natural... o sigui, energia química (energia solar
fòssil en definitiva). Cal, doncs, una transformació (amb l'eficiència al més elevada possible)
d’aquesta energia química per obtenir energia mecànica que, o bé serà aprofitable directament o bé,
en últ ima instància, es convertirà en energia elèctrica.

La conversió directa de l’energia química en elèctrica és possible a partir de cèl·lules o piles de
combustible, elements que transformen una mescla de combustible i aire en electricitat, per
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oxidació de l'hidrogen, i donen aigua com a únic residu en un procés que es pot arribar a realitzar
amb rendiments pròxims al 100% (tot i que actualment som al 65%).

En aquest sentit , alguns bacteris també ofereixen diverses rutes a la producció energèt ica. Poden
cultivar-se com a font de biomassa o utilitzar-se per generar corrent elèctric o gasos combustibles.
Algunes algues generen residus parents del petroli i experiments europeus en energia fotobiològica
inclouen plantes pilot de la companyia petroliera Total, a França, on en cultiven algues riques en
energia amb mètodes continus (no per càrregues).

Fig. 1.4  En els sistemes de combustió de llit fluïditzat, partícules de combustible i d'altres materials "suren" i
circulen en corrents d'aire. La figura mostra una caldera de llit circulant de Power Products (Foster W heeler) al
Regne Unit. Partícules de pedra calcària, sorra i cendres viatgen de la cambra de combustió al bescanviador de
calor, on transfereixen la calor a l'aigua. Els gasos de la combustió converteixen l'aigua escalfada en vapor a la
caldera. Un llit fluïditzat dens de partícules de grava, que roman a la cambra de combustió, frena el flux per
assegurar la combustió completa del combustible, que la pedra calcària tingui temps de capturar tot el sofre
present i que les emissions d'òxids de nitrogen es mantinguin al mínim. Captadors de pols (ciclons) separen les
cendres fines que si no sortirien a l'atmosfera (Font: Foster W heeler Power Products Ltd, Londres, Regne Unit).

Des del punt de vista de l'estalvi, cal veure que la calefacció d'edificis i l'escalfament d'aigua calenta
sanitària consumeix gran part de l'energia usada al món. L'estalvi energèt ic es pot incrementar
millorant les normes d'aïllament en els edificis, triplicant els vidres de les finestres o recobrint-los,
aplicant calefacció solar passiva o utilitzant les bombes de calor.

1.3  Les energies renovables

Les energies renovables es poden definir com les fonts energèt iques que, de forma periòdica, es
posen a disposició de l'home i que aquest és capaç d'aprofitar i transformar en energia út il per
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satisfer les seves necessitats. És a dir, es renoven de forma continuada en contraposició amb els
combustibles fòssils com petroli, carbó, gas i urani, dels quals hi ha unes determinades
disponibilitats esgotables en un termini més o meys llarg.

Constitueixen una font d'abastiment inesgotable, ja que en el seu origen directe provenen
majoritàriament del Sol (tot i que si ens remuntem molt més enllà en la història, tot té l'origen en
el Sol). Però això no significa que les energies renovables hagin d'associar-se a l'aprofitament
directe de l'energia solar, sinó que el Sol produeix un seguit de fenòmens naturals que a la vegada
donen origen als recursos en què es basen els diferents tipus d'aprofitament de les energies
renovables.
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Fig. 1.5  Les energies renovables d'origen solar i no ( tan) solar ( ja que, de fet, tot prové del Sol).

També existeixen energies renovables no solars, com la hidràulica, la geotèrmica i la de les marees.
Són renovables perquè es regeneren amb menys o més temps, però són el resultat dels cicles de
formació terrestres, geològics i atmosfèrics.

Cal tenir en compte que l'energia procedent de la radiació solar, absorbida per la Terra en un any,
és equivalent a 20 vegades l'energia emmagatzemada a totes les reserves de combustibles fòssils del
món. Si poguéssim aprofitar tan sols el 0,005% d'aquesta radiació mitjançant captadors, turbines,
molins, etc, obtindríem més energia út il en un any que la que aconseguim cremant petroli, carbó i
gas en el mateix temps.

1.3.1  Energia eòl ica

Com dèiem al principi del capítol, l'energia elèctrica és la forma d'energia més utilitzada arreu del
món, però també és la principal responsable de la degradació atmosfèrica ja que per tal de fer girar
un motor elèctric ens cal connectar-hi una turbina. I per fer girar aquesta turbina, ens cal un
combustible fòssil.

Amb l’energia eòlica, però, podem moure aquest motor elèctric aprofitant l'energia que ens
proporciona el vent. El vent sorgeix com a moviment de l'atmosfera degut a canvis de pressions
d'aquesta atmosfera esdevenen com a conseqüència de la variació de temperatura de les diferents
capes que la formen produïda pel Sol. Si aquesta massa en moviment s'intercepta adequadament, en
podem treure una certa quantitat d'energia. En particular, l’energia aprofitable dels vents a tot el
món es xifra en uns 10.000.000 MW (equivalent a l'energia produïda per 10.000 centrals
tèrmiques o nuclears).
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Fig. 1.6  Localització dels parcs eòlics a Espanya.
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Fig. 1.7  Els molins de vent van ser durant segles un dels subministradors d'energia més importants. I ara s'hi torna
a recòrrer. Diferents inversors nord-americans participen en les denominades "granges de vent" en les que -com
aquí, a Altamont, a l'est de Sant Francisco- centenars o milers de molins transformen simultàniament l'energia
eòlica en electricitat (Font: Kim Steel).
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L'element que ens permet aprofitar aquesta energia és l'aerogenerador (figura 1.8). Un
aerogenerador és essencialment un rotor amb aspes, subjectat a una barqueta (o gòndola)
orientable que reposa al capdamunt d'una torre. La longitud de les pales pot anar des d'uns pocs
metres fins als 22 metres (diàmetre del rotor de 30 a 40 metres!) en aerogeneradors que ens donin
entre 200 i 500 kW (superfície escombrada de 1.400 m2). En aquests casos, les aspes són fetes de
resines epoxi reforçades amb fibra de vidre i la barqueta, que fa uns sis metres longitud, és de fibra
de vidre. La torre pot arribar als 50 metres i és feta de xapa d'acer per suportar les
aproximadament 50 tones que pot arribar a pesar el conjunt.

Fig. 1.8  A Dinamarca, a la costa del Mar del Nord, sobre una torre de 57 m, a Esberjg, es va instal·lar i va poder
començar a funcionar l'any 1988 una turbina eòlica de 2 MW . Les figures humanes posades a la secció transversal
de la barqueta permeten fer-se idea de la mida del molí de vent (Font: I/S Vestkraft, Esberj, Dinamarca).

Les aspes capten l'energia cinèt ica de l'aire en moviment. La potència va en funció del cub de la
velocitat del vent: a més velocitat, més potencial eòlic. Un aerogenerador produeix electricitat a
partir de 4,5 m/s (16 km/h) i assoleix la màxima producció entre els 15 i 25 m/s (uns 90 km/h).
Perquè l'aerogenerador capti la màxima energia, les aspes i la barqueta estan dissenyades de manera
que poden girar sobre el seu propi eix i situar-les en tot moment contra el vent. Aquesta energia es
transforma en energia elèctrica de baixa tensió a l'interior de la barqueta gràcies a un generador.

A l'Estat espanyol la major concentració de parcs eòlics es troba a les Illes Canàries, en particular
a Hierro i Fuerteventura, amb 19,1 MW instal·lats. Cadis (on es té previst instal·lar el major parc
de l’Estat, anomenat Pesur, de 20,1 MW), Galícia, Almeria (amb 31 MW previstos) i Navarra són
altres ciutats i comunitats amb un alt  índex d'implantació d'aquestes energies. A Catalunya hi ha el
Parc Eòlic del Baix Ebre, prop de Tortosa, amb 27 aerogeneradors d'una potència total de 4 MW.
Cada 6 aerogeneradors comparteixen un centre de transformació (5 en total) que eleven la tensió
de 400 V fins als 25.000 V, que és la tensió de línia d’evaquació. Aquesta instal·lació proveeix una
població de 2.880 famílies (uns 10.000 hab) i substitueix 716 tones/any de petrolis, tones/any de
CO2 i tones/any de SO2 (que provoquen l'efecte hivernacle).
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L'energia eòlica és essencialment neta i segura (reemplaçant l’1% de les tèrmiques de la Unió
Europea, s’evitaria l’emissió de 15 milions de tones de CO2) i la producció neta d’energia permet
que en un any quedi amortitzada una instal·lació de 19 generadors. A més, per cada 1 MW instal·lat
es crea un nou lloc de treball de manteniment i pel que fa a l'espai, el terreny ocupat pels parcs
eòlics per produir 1 joule d'energia és 3 vegades inferior al d'una tèrmica de carbó. Tot i així,
l'impacte visual es comença a qüestionar.

La capacitat instal·lada actualment a nivell mundial és de 13.000 MW (amb dades de 1999), amb
Europa al capdavant, amb 9.200 MW. Els líders a Europa són Alemanya, amb 4.440 MW
instal·lats, seguit de Dinamarca, amb 1.761 MW, i Espanya, amb 1.478 MW.

L'objectiu  de la UE és obtenir 100.000 MW eòlics al 2030. Això suposarà el 10% de l’electricitat
de la UE i evitarà la construcció de 70 grans centrals tèrmiques.

1.3.2  O nes, corrents i  gradients tèrmics oceànics

El mar guarda en el seu interior una enorme reserva energèt ica natural, que encara espera ser
aprofitada en qualsevol de les seves formes: marees, ones, corrents, calor.

Actualment, i en fase molt experimental, hi ha els dispositius per aprofitar l’energia de les ones,
encara que el desenvolupament tècnic i comercial és inferior. En segons quins casos es tracta
d’aprofitar a través de bombes hidràuliques el moviment de cossos oscil·lants moguts per les ones, i
en altres l’acció del bombeig de la superfície de l’aigua impulsa turbines d’aire (figura 1.9).

Fig. 1.9  Columna d'aigua oscil·lant a Noruega: produeix fins a 500 kW  d'electricitat a partir de les ones del mar
(Font: Kvaerner Brug A/S Oslo).
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Els principals prototipus s’han desenvolupat a Japó i a Noruega (les ones omplen un dipòsit  elevat,
que es descarrega passant per una turbina hidràulica). Els millors recursos naturals es troben a
Portugal, França, Escòcia i Irlanda; a Espanya, amb 7.900 km de costa, tan sols s’ha fet la
necessària avaluació detallada del potencial disponible i, malgrat que hi ha diversos projectes
dissenyats o ideats, només hi ha una petita planta pilot a Sabón (La Corunya).

En l'àmbit experimental es troben sistemes com  els convertidors d’energia de les ones a mar
oberta (que podrien produir fins a milions de MW globalment), les turbines submergides en corrents
ràpids o la conversió de l’energia tèrmica dels oceans (en aigües tropicals), que aprofiten la
diferència de temperatures entre capes superfícials i profundes del mar (20 ºC amb 700-900 metres
de profunditat) per obtenir els focus calent i fred del cicle tèrmic que desenvolupen (usualment un
cicle de Rankine).

Fig. 1.10  Esquema d'una central termotalàssica experimental situada a les illes Hawai, amb una potència efectiva
de 64 MW .

1.3.3  Biomassa

L'energia del Sol és utilitzada per les plantes  per sintetitzar la matèria orgànica mitançant el
procés de la fotosíntesi. Aquesta matèria orgànica la incorpora i la transforma el regne animal
incloent-hi l'home. L'home, a més, la transforma per procediments artificials per obtenir béns de
consum. Tot aquest procés dóna lloc a elements utilitzables directament, però també a
subproductes que tenen la possibilitat de trobar aplicació en el camp energèt ic.

La biomassa és, en definitiva, l’energia solar convertida per la vegetació en matèria orgànica:
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combustibles mitjançant mètodes de tractament específics amb una primera etapa de trituració,
densificació i piròlisi, que ens permet posteriorment passar a la digestió anaeròbica, la gasificació,
la fermentació alcohòlica i, finalment, obtenir-ne gasos (metà) o fluids combustibles (alcohols o
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fuelolis). A més, la biomassa és l’única font d’energia que dóna un balanç favorable de CO2 perquè
la matèria orgànica és capaç de retenir durant el seu creixement més CO2 del que s’allibera en la
seva combustió.

Actualment, i a causa de la gran massa forestal que hi haque hi ha, es considera la font renovable de
més potencial a Espanya, amb una producció estimada de 25,7 Mtep (milions de tones equivalents
de petroli). En l’àmbit mundial, per exemple a França, 6 milions de cases s’escalfen utilitzant un
subproducte anomenat pellet, biomassa compactada substituta del carbó.

Al Brasil, 2 milions de vehicles funcionen amb derivats alcohòlics (bioetanols) obtinguts de la
fermentació del sucre de la canya de sucre i 8 milions de vehicles ho fan amb una mescla d'aquests i
benzina (una mescla de entre el 5% i 15% amb benzina aconsegueix incrementar l’octanatge i
permet eliminar el plom). A la vegada, el gas que es pot extreure dels purins del porc és una bona
font de combustible.

L'aprofitament energèt ic de la biomassa ha fet desenvolupar l'agroenergètica com a nova branca
de l’agricultura tradicional, en la qual es produeix biomassa mitjançant conreus específics i es
transforma en productes energèt ics substituts dels combustibles tradicionals. Així, es conreen
llavors oleaginoses per obtenir bioolis carburants (per a motors dièsel en substitució del gasoil),
biomassa lignocel·lulòsica, en forma de pollancres i eucaliptus, biomassa alcoholígena, en forma de
bleda, rave i cereals, i biomassa oleaginosa, amb girasol, colza i card.

1.3.4  Energia hidràulica

L'energia del Sol evapora l'aigua dels oceans, mars, rius i llacs i l'eleva sobre la terra en forma de
núvols. Quan aquests es refreden, el vapor d'aigua en suspensió es condensa en forma de pluja i
torna a tancar el cicle de l'aigua sobre la terra. L'aigua, en el seu transcurs per la superfície terrestre
té la tendència, per gravetat, a ocupar les posicions baixes i l'energia que això proporciona és
explotable per les centreals hidroelèctriques i minihidràuliques (< 5 MW). L’energia hidràulica és la
que s’obté a l'aprofitar el moviment de l’aigua, ja sigui per moure una turbina i produir electricitat,
o bé per a obtenir treball mecànic, com en els tradicionals molins d’aigua.

L’energia hidroelèctrica avui es produeix fonamentalment en grans embassaments. El seu ús no
produeix emissions ni residus, i és amb diberència la més barata d’entre les energies convencionals.
Tot hi això, la construcció de grans preses té un gran impacte ambiental i social, perquè inunda
grans extensions de terreny, separa comunitats animals, transforma completament el paissatge i
desplaça als seus habitants, que no són els destinataris de l’electricitat que s’hi produirà. Això fa
totalment indesitjable la construcció de nous grans embassaments, encara que cal aprofitar al
màxim la capacitat dels ja existents.

Un impacte més petit  provoca la “minihidràulica”, és a dir, les instal·lacions que no superen els 5
MW de potència, encara que aquesta separació és sempre arbitrària. Aquestes centrals
minihidràuliques es poden instal·lar en canals de regadiu o abastiment, a peu de preses ja existents,
o en el curs dels rius.

L’impacte ambiental de la minihidràulica només és important en les centrals d’aigua fluent, i la
seva intensitat depèn de com i quan es realitzi l’aprofitament. Els impactes més importants
d’aquest t ipus de centrals en els rius són deguts a les fluctuacions brusques del nivell d’aigua, la
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variació de les condicions de velocitat de l’aigua, els obstacles per a la migració dels peixos, la
retenció dels sediments més fins i un cabal ecològic insuficient (per conservar les poblacions
fluvials es necessita assegurar un cabal mínim, específic per a cada riu). Aquests impactes poden
arribar a ser localment molt greus, i a vegades és preferible evitar la construcció de la minicentral.

Aquests i altres exemples no poden servir per justificar el refusament global a la minihidràulica
com a font d’energia, i oblidar els seus clars avantatges: reduir la producció d’energia mitjançant
fonts brutes i perilloses (combustibles fòssils, energia nuclear), aprofitar un recurs autòcton,
acostar la producció d’electricitat al lloc de consum i evitar en ocasions la construcció d’un gran
embassament en el mateix riu.

En els països menys afavorits, on encara només s’aprofita el 8% del potencial hidràulic, la mini-
hidràulica pot dur a terme un paper clau. I també a Espanya, on es podria augmentar la producció
hidroelèctrica en un any mig d’uns 28 TWh (terawatts-hora = milers de milions de kilowatts-hora)
fins a 40 TWh (el 27% de la producció elèctrica actual), sense la necessitat de construir cap nova
gran central, sinó mitjançant l’aprofitament hidroelèctric de canals de regadiu i subministrament
urbà i d’embassaments ja construïts, la millora de minicentrals ja existents i la rehabilitació de
minicentrals tancades (el 1964 funcionaven a Espanya 1.740 minicentrals, de les quals el 1982
només en quedaven 576). Només en el darrer cas es podrien autoritzar noves concessions en rius,
començant pels cursos mitjans i baixos, on l’impacte seria menor.
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Fig. 1.11  L'única central elèctrica a gran escala basada en marees que funciona al món aprofita marees de 8 metres
a l'estuari bretó de La Rance, prop del Mont-Saint-Michel. Les seves vint-i-quatre turbines poden funcionar com a
bombes per optimitzar la producció elèctrica (Font: Agence Explorer, París, França).
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1.3.5  Energia de les marees

L’energia mareomotiru es basa en el moviment regular de pujada i baixada de l’aigua (marees), que
a la costa i especialment als estuaris amplifica els seus efectes. Quan el rang supera els cinc metres
es pot produir electricitat competitivament, mitjançant turbines col·locades en una presa.

És la font d’energia amb més eficiència en la conversió (80%, i podria arribar al 90%), és a dir, la
que en millor proporció es converteix en energia aprofitable i la seva disponibilitat de mitjana és
del 95% del temps, amb l’avantatge de ser totalment predible. El major dispositiu en explotació
comercial és el de La Rance, situat a la Bretanya francesa, prop del Mont-Saint-Michel, a l'estuari
del riu Rance, i genera 240 MW des de 1966, amb una provada maduresa tècnica. També s’han
explorat llocs adequats per a la seva explotació a Amèrica, Àsia i Austràlia. La potència d’una
instal·lació podria arribar fins als 9.000 MW (l’equivalent a 9 grans centrals nuclears o tèrmiques),
malgrat que l’impacte ambiental sobre els estuaris podria ser important.

1.3.6  Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica té el seu origen en el seguit de reaccions químiques naturals que esdevenen a
l'interior de la Terra i que produeixen grans quantitats de calor. Aquesta realitat es posa de
manifest de forma natural i violenta en fenòmens com les erupcions volcàniques o els
terratrèmols. Però també l'home pot aprofitar aquesta font de calor en tots aquells llocs on trobem
una diferència de temperatura entre l’interior terrestre, més calent, i la superfície. La geotèrmica,
per tant, és una font d’energia natural, encara que no estrictament renovable, ja que la calor que
extraiem d’un jaciment en unes desenes d’anys, trigarà milers d’anys a regenerar-se.

La forma d’aprofitament varia segons el lloc on es troba el recurs. La majoria de tecnologies
actuals extreuen l’aigua calenta (líquida o vapor) present en el subsòl (figura 1.12), encara que és
possible injectar aigua en una roca seca calenta per escalfar-la o vaporitzar-la.

Fig. 1.12  Els esquemes mostren les categories importants de fonts geotèrmiques. Il·lustren un sistema d'alta
temperatura, en el qual la menor densitat de l'aigua calenta la fa retornar convectivament a la superfície, i un
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sistema de baixa temperatura impulsat per pressió hidrostàtica (Font: Jens Tómasson, Servei Nacional de
l’Energia, Reykiavik, Islàndia).

A baixes temperatures (< 150 ºC), s’aprofita directamet la calor o l’aigua calenta per a processos
industrials, calefacció, ACS, usos agrícoles o balnearis, amb la limitació de situar el consum en el
mateix lloc on es trobi la font. A temperatures mitjanes i altes (> 150 ºC) la calor es pot convertir
eficaçment en electricitat, com en una central tèrmica.

El potencial geotèrmic mundial és dues mil vegades superior al de les reserves conegudes de carbó, i
els països menys desenvolupats són els que disposen dels milllors recursos. Actualment, més de 20
països es beneficien d’aquesta energia, amb 330 plantes generant electricitat. Quasi la meitat de la
potència instal·lada es troba als EUA, i Filipines, per exemple,  genera el 14% de la seva
electricitat a partir de l’energia geotèrmica. A Europa, Itàlia té les instal·lacions més importants.
El potencial a Espanya és de 600.000 Tep anuals, però actualment només se n’aprofiten 3.400,
cap d’elles per a producció elèctrica.

L’impacte ambiental és sensiblement inferior que el de les energies convencionals, especialment
l’ocupació de terreny i les emissions de substàncies contaminants a l'aire i a l’aigua, que poden
reduir-se enormement amb la reinjecció de líquids i gasos.

1.3.7  Energia fotovoltaica

El Sol emet radiacions electromagnèt iques que es poden aprofitar per a l'obtenció d'energia
elèctrica en una transformació directa. L'energia solar fotovoltaica està basada en l'aplicació del
denominat efecte fotovoltaic, que es produeix en incidir els fotons de la llum sobre materials
semiconductors (en general cristalls de silici amorf), de tal manera que es genera un flux d'electrons
a l'interior del material i, en condicions adequades, una diferència de potencial que es pot aprofitar.
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Fig.1.13. Un camp de panells fotovoltaics a Zambelli, nord d'Itàlia, produeix fins a 70 kW  d'electricitat a fi de
bombejar aigua potable a un poble de muntanya. Per assegurar un subministrament continu, 24 hores al dia, part
de l'energia va a un conjunt de bateries. Quan la producció elèctrica dels panells excedeix la demanda es pot
emmagatzemar també l'aigua bombejada (Font: ENEA, Roma, Itàlia).

Les cèl·lules de silici treballen tant amb els raigs solars directes com amb la llum de dia difusa a
l'atmosfera. No hi ha parts mòbils, les cèl·lules tenen una vida llarga i són inherentment modulars.
L'únic problema ambiental predictible és l'enorme superfície de terrenys que es requereix per a la
generació elèctrica a gran escala (uns quants km2 per a uns 500 MW).
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Fig.1.14. L'aplicació de conceptes bioclimàtics a l'arquitectura comença als anys setanta. La figura superior
mostra un dels primers dissenys. La figura inferior és la seu de l'Institut Rocky Mountain, a Aspen, Colorado,
dissenyat per Steven Conger i l'Aspen Design Group. Aquesta edificació s'ha convertit en un exemple del disseny
sostenible. L'estalvi en energia elèctrica dels diferents sistemes utilitzats és de prop del 90%  i el temps
d'amortització no va arribar a l'any (Font: Earthwatch Institute, Oxford, Regne Unit).

Els sistemes de cèl·lules solars ja troben moltes aplicacions especials, sobretot a l'espai, on altres
tecnologies són inapropiades o massa cares. La principal barrera al seu ús a gran escala és el cost
per a fabricar-les.

1.3.8  Arquitectura bioclimàtica

L’arquitectura bioclimàt ica té en compte, en el disseny, el clima local i en treu profit  utilitzant
l’orientació i certs elements, com ara vidrieres, per crear ambients d'hivernacle, o magatzems
tèrmics, que fan interaccionar el medi amb l’habitatge, per obtenir un estalvi energèt ic que ha de
ser de més del 40% respecte a edificacions normals (pel contrari, tenim la domòtica, que és el
control informatitzat dels edificis).

Aplicant els conceptes bioclimàt ics de forma correcta, en clima càlid s’arriben a aconseguir
temperatures de fins a 20 ºC i en clima fred podem anar des dels 16 ºC fins als 18 ºC sense cap altra
font de calor artificial. La màxima eficiència d'aquest t ipus d'arquitectura es dóna en habitatges de
dues o tres plantes: amb més plantes es perd eficàcia.
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Fig. 1.15  Els conceptes d'arquitectura bioclimàtica es poden aprendre de la tradició històrica: es tracta de
redescobrir què feien els nostres avantpassats a l'hora de construir els seus habitacles. Per exemple, els havelis de
Jaisalmer, població de l'oest de l'Índia situada enmig del desert de Thar, són construccions típiques que utilitzen
murs gruixuts per protegir-se de la calor i, a més, fan servir  un sistema original i sofisticat, tan antic com eficaç,
per facilitar la circulació de l'aire i la ventilació. Les façanes resten protegides per cobertes (A) que donen ombra i
radien calor a l'exterior; finetres de pedra perforada o jalis (B) impedeixen l'entrada directa dels raigs del sol i
permeten la filtració d'aire exterior, que circula fins a uns canals d'evacuació situats al mig de l'edificació. Encara
que no ho puguin semblar, les cases de pagès del Pirineu són un altre exemple clar de construccions bioclimàtiques
(Font: Earthwatch Institute, Oxford, Regne Unit).

Els conceptes bioclimàt ics porten associats a la vegada els conceptes ecològics d'utilització
racional de l'energia, construcció amb materials aïllants que no perjudiquin el medi ambient, etc. En
aquest sentit , un dels exemples més importants d'aplicació dels conceptes bioclimàt ics i de
sostenibilitat s’ha donat a Sydney, en el disseny i la construcció de la vila olímpica. Dissenyada per
a 15.000 habitants, en la seva construcció s'intentarà frenar el canvi climàt ic, protegir la capa
d’ozó, aturar la contaminació per residus tòxics, mantenir la biodiversitat i utilitzar racionalment
els recursos naturals. Com? Doncs mitjançant electrodomèstics eficients, construcció bioclimàt ica
amb el màxim aprofitament de la llum natural i utilització de llum artificial amb bombetes
fluorescents compactes, subministrament d’aigua calenta i electricitat per energia solar, habilitació
de zones per a vianants, carrils bici, trens, tranvies..., utilització de sistemes aïllants de fibres
naturals i frigorífics greenfreeze lliures de CFC, HCFC, sense PVC a la construcció, sense materials
sintèt ics com aïllants, sense embalatges de PVC, implantant vegetació natural amb espècies
autòctones, regenerant zones humides pròximes, utilitzant fustes procedents de boscos no verges,
utilitzant sistemes estalviadors en distribució i utilització, sistemes de depuració biològics per a
aigües residuals i sistemes de reutilització d’aigües residuals no tòxiques (per regar, refrescar, etc).

1.3.9  Energia fototèrmica activa

Al llarg d'aquest llibret, ens centrarem en l'estudi de l'aprofitament de l'energia solar en l'àmbit
tèrmic. L'ús de  la llum del Sol per subministrar calor de baixa temperatura per a calefacció té una
llarga història en molts llocs. Al nord d'Europa és àmpliament acceptada i a països com Israel és de
forçosa adopció. A Dinamarca, de 3.500 sistems instal·lats, el 70% produeix només aigua calenta
sanitària i la resta combinen aigua calenta i calefacció. La tecnologia ja està totalment a punt,
però els interessos són molts i molt diversos per a una adopció generalitzada d'aquesta tecnologia.

L’any 1995, a Catalunya hi havia més de 2.000 instal·lacions solars tèrmiques (no totes en
funcionament), amb una superfície total instal·lada de 38.950 m2. Segons aquestes dades, Catalunya
representa quasi el 13% del parc solar tèrmic de l’Estat.

Cal tenir en compte que un captador solar de 2 m2 de superfície pot produir fins a 150 litres
d’aigua calenta cada dia, fet que estalvia l’emissió d’aproximadament 1 tona de CO2 a l’any, és a
dir, la crema de 90 kg de carbó o 130 litres de gasoil.

1.4  Un últim apunt



22 Energia solar tèrmica

Tot i el seguit de conferències i trobades de Copenhaguen, Rio o Buenos Aires, els grans països
productors i consumidors d'energia (és a dir, l'hemisferi nord) encara no acaben d'entendre els
conceptes sobre els quals es discuteix, com ara biodiversitat o sostenibilitat1. El fet és que la Terra
no pot acabar de gestionar per ella mateixa els desequilibris que li estem provocant: no pot redirigir
el clima, ni controlar la temperatura, ni pot redreçar les lleres dels rius tal com ho havia estat fent
fins a principis de segle perquè nosaltres li ho impedim. A mode d'exemple actual, tenim el
fenomen del Niño. El terme el Niño és el nom curt del fenomen que els cient ífics denominen El
Niño, Oscil·lació Meridional o ENSO (en anglès). Part del nom prové de les observacions fetes pel
cient ífic anglès Gilbert Walker a principis de segle. Aquest cient ífic descobrí que quan la pressió
atmosfèrica és baixa sobre Austràlia, és alta a l'est de l'illa de Tahit í i a l'inrevés. La pressió
atmosfèrica, doncs, oscil·la entre valors alts i baixos a l'emisferi sud.

                                                
1 Una activitat és sostenible quan:

1. Utilitza materials en forma de cicle tancat.
2. Utilitza fonts d’energia netes i renovables.
3. Prové del potencial humà; p.ex., la comunicació, la creativitat, la coordinació, l’estimació i
el desenvolupament espiritual i intel·lectual.

Una activitat és no sostenible quan:
1. Requereix inputs continus de recursos no renovables.
2. Consumeix recursos renovables de forma més ràpida que el seu ritme de renovació.
3. Causa una degradació acumulativa de l’entorn.
4. Requereix recursos en quantitats que mai no poden ésser disponibles per tothom.
5. Condueix a l’extinció d’altres formes de vida.
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Fig. 1.16  L'any 1982 entra en funcionament la central d'energia solar Solar One, a Barstow (Califòrnia
meridional). Mil vui-cents divuit miralls, amb una superfície total de més de 70.000 m2, reflecteixen la llum solar i
la concentren en una torre central que arriba fins als 1.000 ºC de temperatura. Amb aquesta temperatura s'escalfa
un líquid que posteriorment permet impulsar turbines i generadors elèctrics. Tots els miralls segueixen
constantment l'òrbita solar mitjançant un comandament automatitzat. Solar One produeix 10 MW  de potència
elèctrica (Foto: Peter Menzel/W heeler Pictures/Focus).

Durant époques sense el fenomen del Niño, l'aigua més calenta dels oceans terrestres se sitúa al
Pacífic oest. Els vents que van d'est a oest empenyen l'aigua escalfada pel Sol tropical cap a l'oest i
acumulen l'aigua calenta al voltant d'Indonèsia i altres zones a l'oest de la línea de temps
internacional (IDL, capítol 2). De tant en tant, i les raons encara no són clares, els vents afluixen
la seva intensitat i l'aigua calenta acumulada a l'oest es filtra cap a l'est, a través del Pacífic, fins
que xoca amb la costa d'Amèrica del Sud, s’escampa al nord i al sud de la costa, augmenta la
temperatura de l'aigua i provoca el fenomen del Niño davant les costes de Perú amb un augment i
millora, a la vegada, de les condicions per a l'activitat pesquera, ramadera i agrària (augment de
pluges). Acostuma a passar durant els mesos freds, novembre i més aviat desembre, i per això rep
del nom del Niño, en referència a l'infant Jesús.

Això que passa als oceans també afecta l'atmosfera. Les tempestes tropicals vénen alimentades per
l'aire calent i humit que està en contacte amb l'oceà calent. Com més calent sigui l'aire, més forta i
important serà la tempesta. A mesura que l'aigua calenta avança cap a l'est, les tempestes avancen
amb ella, alimentant amb aire calent i humitat les capes superiors de l'atmosfera. Això implica una
gran quantitat d'energia alliberada cosa que afecta els corrents dels vents freds de les capes altes i,
en conseqüència, els seus patrons de moviment. Resulat: no només hi ha grans alteracions
climàt iques a Amèrica del Nord i del Sud sinó a tot el globus terrestre. L'impacte global en el clima
es tradueix en inundacions en certes parts de la Terra i sequeres extremes en d'altres.

Encara que el Niño és un fenomen natural, el cicle 1997-1998 sembla que ha tingut un impacte
mediambiental força més devastador del que ens pensàvem. Això és perquè molts dels sistemes
naturals que en condicions normals n’haurien mitigat l'impacte, han estat degradats o bé eliminats
per l'acció humana, com ara l'activitat reguladora tant dels boscos de les illes d'Indonèsia com dels
de l'Amazones, actualment cremats en bona part.

Amb aquest exemple veiem com les dimensions del desastre ecològic no són pas predibles a cap
termini. Però sí que patim els efectes d'una activitat que sobreexplota els recursos què disposem.
Ara per ara som una mena de paràsits per a la Terra. I de seguir amb aquests nivells actuals
d'infecció només podem esperar dues coses: la mort del cos parasitat o l'eliminació, per part de
l'hoste, dels paràsits que provoquen la infecció.

L'adopció d'energies renovables és una de les moltes opcions que tenim a la nostra disposició en el
camí de viure no com a paràsits sinó en simbiosi amb la Terra. Són energies en les quals no hi
pensem gaire perquè ens arriben suaument i sense presses, amb el fluir natural del dia a dia. Són
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energies que és difícil que algú les acapari. Però a causa dels càlculs bojos del sistema econòmic
vigent (que comptabilitza només els beneficis per una minoria d'éssers humans i que no té en
compte els costos sobre la major part de la població) es consideren que són cares. Però ni són cares
ni contaminen i són aquí per ser captades i utilitzades sempre que nosaltres estiguem disposats a
aprofitar-les.

Com s'ha anat assenyalant al llarg d'aquest primer capítol, la gran incertesa sobre els futurs preus
energèt ics, la seva producció i la creixent ansietat pública sobre les fonts existents d'energia ens
exigeixen desenvolupar un sistema energèt ic flexible a la vegada que respectuós amb el medi. Això
ha d'incloure millores de rendiments, per exemple en tecnologies avançades en combustió de carbó,
i accés a les diverses fonts energèt iques renovables amb els costos més baixos possibles, així com
una ferma voluntat polít ica. Han transcorregut poc més de dues dècades des que les formes
renovables d'energia van començar a atreure seriosament l'atenció. Encara hi ha molta feina per
fer. Però són, en definitiva, una assegurança cap al futur.



1 Les energies renovables 25


	c: © Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.


