
MANIFEST 28A - Ja n’hi ha prou del rentat verd als
combustibles fòssils i a la nuclear

L'últim informe del  Panell  Intergovernamental  sobre Canvi  Climàtic  ha estat  contundent:
necessitem una reducció ràpida de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per
contenir  l'augment de temperatura en 1,5ºC i  aconseguir  un planeta habitable  per a les
generacions presents i futures. L'era dels combustibles fòssils ha d'arribar al final i donar
pas a una transició energètica justa.

Davant  d'això,  el  greenwashing  o  rentat  verd  s'ha  instaurat  com  la  nova  fórmula  per
mantenir el negoci de les companyies i grups de pressió que ens han abocat a l'emergència
climàtica actual. La nova proposta sobre la taxonomia verda de la Comissió Europea, la
modernització del Tractat de la Carta de l'Energia i l'expansió d'infraestructures de gas, com
el MidCat, en són tres exemples clars.

Per això, avui ens trobem davant de la Delegació de la Comissió Europea per enviar un
missatge clar: els combustibles fòssils són una relíquia del passat i el capitalisme no pot ser
verd.  Ni  els  fòssils,  ni  la  nuclear,  ni  qualsevol  forma de rentat  verd  de l’oligopoli  tenen
cabuda en la transició energètica que necessitem. Cal que la transició energètica es vinculi
a canvis en els paradigmes socioeconòmics i culturals, per posar la vida al centre.

> Taxonomia verda

El 2022 va començar amb nova envestida a les polítiques climàtiques amb l'anunci d'una
nova proposta de taxonomia europea que pretén catalogar el gas i la nuclear amb l'etiqueta
d'energies  verdes.  Segons  la  Comissió  Europea,  aquest  instrument  ha  estat  creat  per
promoure les inversions “sostenibles”. És a dir, les que contribueixen a la transició ecològica
i a mitigar els efectes del canvi climàtic. No cal dir-ho, el gas i la nuclear de verd no en tenen
res.

La  realitat  és  que,  si  se  n'aprova  la  inclusió,  suposaria  facilitar  el  finançament  dels
combustibles fòssils fins al 2050, i que sectors com el nuclear, que continua sense tenir una
solució  als  seus residus  radioactius,  i  el  gasístic,  puguin  obtenir  la  mateixa  etiqueta de
sostenibilitat que les energies renovables.

A més, es continuaria finançant la construcció de noves infraestructures fòssils que anirien
en contra de la reducció de les emissions i dels objectius de l'Acord de París. Si s'aprova tal
com està formulada actualment,  corre el  perill  de convertir-se en un instrument més de
rentat verd.

No obstant, no està tot perdut. El document es troba ara en mans del Parlament Europeu,
que té el poder de dir “NO” a l'etiquetatge del gas fòssil i l'energia nuclear com a “verds”.
Justament abans d’ahir, 26 d'abril, feia 36 anys des de l'accident de Txernòbil. Una de les
més grans, si no la més gran catàstrofe nuclear de la història de la humanitat. Per això, avui
més que mai,  des  d'Ecologistes  en Acció,  Enginyeria  Sense Fronteres,  la  Xarxa per  la
Justícia Climàtica, la Xarxa per la Sobirania Energètica, l’Observatori DESC, Fridays For



Future, Entrepobles i la resta d'organitzacions aquí presents, demanem que tant el govern
de Catalunya com de l’Estat espanyol segueixin mostrant el rebuig al document i que la
resta d'estats  de la  UE s'oposin  també a aquest  rentat  verd a energies  perilloses  i  del
passat.

> Tractat de la Carta de l’Energia

D'altra banda, el Tractat de la Carta de l'Energia (TCE) és un acord obsolet que atempta
contra la sobirania dels Estats, el clima i les arques públiques. De fet, per primera vegada,
fins i tot l'IPCC ha reconegut, en el seu últim informe, que aquest tractat és un obstacle per
al desenvolupament de mesures encaminades a mitigar el canvi climàtic.

Aquest acord internacional exclusiu per al sector energètic va ser gestat a la dècada dels 90
sota la influència de grans companyies energètiques com Shell, BP, Exxon o Total. Avui dia,
segueix protegint  les inversions en petroli,  carbó i  gas,  permetent que els  països siguin
demandats davant de tribunals privats quan decideixen eliminar els combustibles fòssils.

Les xifres parlen per si soles: només a Europa la infraestructura fòssil protegida per aquest
tractat és de 344.600 milions d'euros. En el cas d'Espanya, la xifra arriba als 8.300 milions
d'euros.

En  conseqüència,  els  països  que  decideixen  adoptar  mesures  encaminades  a  la
descarbonització del sistema energètic poden ser objecte de demandes milionàries. Això ja
està passant: Països Baixos ha rebut dues demandes de 2.400 milions d'euros per part de
RWE i Uniper per la seva decisió de prohibir la producció d'electricitat a partir de carbó el
2030. Itàlia s'enfronta a una demanda de 350 milions d'euros de la companyia Rockhopper
Exploration,  per  la  denegació  d’un  permís  d'exploració  petrolífera  a  les  costes  del  Mar
Adriàtic. Eslovènia ha estat demandada per Ascent Resources per sol·licitar una avaluació
d'impacte ambiental a un projecte de fracking i reclama 100 milions d'euros. I Polònia es
troba a la mateixa situació per paralitzar dues mines de carbó.

Des de fa dos anys el Tractat està immers en un procés de modernització amb el suposat
objectiu d'alinear-lo amb l'Acord de París. Però sabem que això no és més que una altra
tàctica  de  greenwashing.  La  proposta  més  ambiciosa  sobre  la  taula  pretén  continuar
protegint les inversions en combustibles fòssils fins a la dècada del 2030, i fins i tot el 2040
en el cas d'algunes infraestructures de gas.

Dos mesos abans que finalitzin  les  negociacions,  els  països,  i  concretament  el  Govern
d'Espanya, han d'assumir que la modernització ha fracassat i actuar en conseqüència. La
sortida del Tractat és l'única via per garantir que no hi hagi més demandes i perquè no
gastem milers de milions de diners públics que es podrien fer servir per impulsar la transició
energètica.

> Infraestructures de gas

El  debat  sobre  l'expansió  de  les  infraestructures  de  gas,  com  ara  la  construcció  del
gasoducte MidCat, ha tornat a sorgir a nivell mediàtic i polític aprofitant la conjuntura de la
guerra. Tot i això, qualsevol desenvolupament d'infraestructures de combustibles fòssils ens



allunya de l'última oportunitat d'evitar el caos climàtic.

Expandir el gas significa perpetuar els danys causats a les comunitats que viuen a prop dels
pous de gas de fractura hidràulica o “fracking”,  que generen les anomenades zones de
sacrifici, així com desencadenar una sèrie de greus impactes a les poblacions properes a
les infraestructures de gas natural liquat (GNL), els gasoductes i les terminals d'exportació i
importació.

D'altra banda, cal ressaltar que les infraestructures de gas no són una solució a curt termini,
ja que poden trigar anys a entrar en funcionament, desviant recursos de les inversions que
realment ajudarien a reduir ràpidament la demanda de gas, com ara l'eficiència energètica,
l'electrificació,  la  promoció  de  les  energies  renovables,  l'impuls  a  l'autoconsum  i  les
comunitats energètiques locals.

Tampoc no són una solució a mig o llarg termini. El gas és un combustible fòssil que s’ha de
deixar d'utilitzar, com a tard, el 2035. Es fa servir d’excusa la utilització futura d'hidrogen
renovable, però actualment la seva producció és cara i ineficient energèticament.

>Tancament

Davant  l'emergència  sanitària,  ambiental  i  social  mundial  en  què  ens  trobem,  la  Unió
Europea, l'Estat espanyol i el govern de Catalunya han d'implementar solucions coherents
que accelerin l'acció climàtica, i que no posin en perill el camí ja recorregut, evitant per tots
els  mitjans  el  rentat  verd  dels  combustibles  fòssils,  així  com  l'expansió  de  les
infraestructures  fòssils,  l'energia  nuclear  i  altres  solucions  falses.  Enlloc  d’això,  tots  els
esforços han d'anar dirigits a:

1) Augmentar l'ambició climàtica, reforçant eines legislatives com ara el paquet Fit for
55, la Llei  de Canvi Climàtic i  Transició Energètica.  Cal recalcar la necessitat de
sortir del Tractat de la Carta de l'Energia per disminuir la capacitat d'extorsió de la
indústria fòssil i l’oligopoli; i dir NO a una eina de rentat verd com és la Taxonomia
Europea.

2) També cal promoure la resiliència energètica mitjançant la reducció de la demanda,
l'eficiència energètica i l'acceleració de la generació renovable respectuosa amb el
territori les persones, prioritzant l'autoconsum i les comunitats energètiques locals;
en lloc del desenvolupament de més infraestructures fòssils.

3) I sobretot recordar que la transició energètica justa, s'ha de fer sense deixar ningú
enrere.  Cal  protegir  les  persones  en  estat  de  vulnerabilitat  mitjançant  una  tarifa
social per a l’energia i els subministraments bàsics.

Una  mirada  exclusivament  econòmica  i  de  curt  termini  no  pot  prevaler  davant  de  la
magnitud dels reptes que se'ns presenten. Les declaracions d'emergència climàtica per part
de l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el govern l'Estat espanyol no
poden quedar en paper mullat. I, després de les conclusions de l'últim informe de l'IPCC,
queda clar, un cop més, que el temps s'esgota. Per tant, l'acció climàtica que posi la vida al
centre, ha de ser una prioritat en l'agenda política, social i mediàtica.


