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Prefaci de Philippe Lamberts
L’ésser humà s’enfronta a reptes 

ecològics sense precedents. El 

canvi climàtic és cada vegada 

més violent, les espècies vives 

pateixen la sisena extinció 

massiva i els recursos del planeta són cada cop més 

escassos, sobretot a causa de la contaminació. Tot 

això és el resultat d’un sistema econòmic creat per 

l’home i basat en una depredació sense fi. És clar 

que, perquè la humanitat pugui continuar vivint 

en un planeta habitable, és necessari introduir 

canvis fonamentals, sobretot en el nostre sistema 

econòmic, perquè les nostres societats visquin dins 

dels límits del planeta. Si bé cal parar esment a com 

cobrim les nostres necessitats d’energia, habitatge, 

transport i aliments, és igualment urgent reduir 

la nostra demanda d’aquestes  si volem resoldre 

l’equació de la vida en la Terra. En el centre de tot 

això està l’ús de l’energia.

Mentre que en moments desprevinguts o políti-

cament oportuns els líders parlen de canvi de 

sistema, les narratives dominants entorn de la 

demanda són marginals, inadequades, i traslladen la 

principal  responsabilitat a l’individu. Sovint s’insta 

a la gent mitjançant les anomenades “empentetes” 

cap a noves pautes de consum a prendre millors 

decisions. De fet, és la seva responsabilitat i és a la 

seves mans fer-ho. Així, s’insta els ciutadans a ser 

responsables, abaixar termòstats, abrigar-se més i a 

fer dutxes més curtes. A més, la sobirania del consu-

midor declara que en actuar de manera diferent, els 

individus envien senyals als productors a través dels 

mercats que prenen decisions en un judici col·lectiu 

eficient i democràtic.

Aquestes narratives de canvi individual tenen un 

objectiu inherent: deixar intacte l’ADN del nostre 

sistema productivista i les rendes dels seus benefi-

ciaris. És cert que, perquè un pla o una política 

global funcionin, és necessària l’acció ascendent 

dels individus. Però això mai serà prou per a canviar 

el sistema. Els individus actuen dins de les limita-

cions a les quals s’enfronten i que només tenen una 

capacitat limitada per a canviar. El consumidor 

lliure és un mite: en realitat, els consumidors es 

regeixen, en alguns casos formalment mitjançant 

lleis, però sovint a través de mecanismes informals. 

Entre ells figuren els béns i serveis que els ofereixen 

els productors i els missatges amb què aquests 

sedueixen als consumidors, freqüentment associant 

un producte a necessitats o valors de nivell superior, 

com la llibertat o l’autonomia. Els individus també 

actuen dins de xarxes de normes i convencions 

socials, moltes de les quals es veuen reforçades per 

missatges de poderosos interessos creats.

Així, en contrast amb la forma en què la majoria 

dels polítics conceben la reducció de la demanda 

energètica, aquest informe sosté que les necessitats 

urgents de la nostra emergència exigeixen canvis 

fonamentals en l’organització de la nostra economia 

i la nostra societat, amb la justícia i la redistribució 

com a principis rectors. I aquests canvis han de ser 

promulgats per les nostres institucions democrà-

tiques. Per primera vegada, la guerra d’agressió de 

Putin a Ucraïna ha desencadenat un debat públic a 

Europa sobre la reducció de la demanda energètica. 

Ara que s’ha obert aquesta porta, cal passar a l’acció. 

I més aviat que tard: l’informe “Els límits del creix-

ement” del Club de Roma compleix ara 50 anys! Ho 

hem ignorat durant massa temps. 
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Benvingut a la Realitat

• Quantitat limitada d’energia 
renovable disponible en un futur 
pròxim

• La disponibilitat d’energia sempre 
determinarà la demanda d’energies

• Les millores en l’eficiència per sí soles 
són insuficients- efecte rebot

• L’enfoc preventiu consisteix en optar 
per replantejar la demanda en lloc 
d’apostar en tecnologies futures

• Replantejar la demanda ofereix 
moltes possibilitats de reduir la 
càrrega i augmentar la velocitat de la 

descarbonització 

• Reducció de les emissions en un 
17-27% amb la meitat de la demanda 
d’energia en la pròxima dècada serà 
pertorbador

• Això no està passant i no té 
precedents fora d’una resposta 
d’emergència 

 
 
 
 
 

• Les nostres societats s’enfronten a 
una elecció de la demanda d’energia 
o sobrepassar significativament el 
nostre pressupost de carboni

• Optar per reduir la demanda 
d’energia requereix optar per la 
redistribució

• Estem disposats a escollir la 
pertorbació per limitar el perill del 
canvi climàtic?

1.1 Reduir la demanda 
d’energia és essencial per 
limitar el canvi climàtic

1.2 Reduir la demanda 
energètica alterarà l’statu quo

1.3  Quines decisions 
prendran les nostres 
societats?

9 
10

10

Governança per repensar la demanda d’energia

• Els interessos creats estan arrelats en 
els nostres sistemes polítics

• ¿Perquè els interessos creats poden 
frenar el replantejament de la 
demanda?

• L’actual estructura de govern 
inadequada per replantejar la 
demanda

2.1 Segrest dels sistemes de 
governança

• Maximitzar la transparència i el 
rendiment de comptes

• Participació i localització
• Avaluació de l’eficiència de les 

polítiques

• Repensar la inversió
• Canvi dels sistemes internacionals

12

2.4 Tenint en compte els 
canvis de la pertorbació

17

2.5 Adoptar el post 
creixement econòmic

17

2.6 Repensar l’objectiu

18

2.7 Reformar els sistemes de 
governança

18

Resum de l’informe

El paper dels reptes jurídics 
en el canvi de la governança i 

política

Preveure una governança 
d’emergència

2.2 Governar l’emergència 
ara

2.3 Guanyar suficient per una 
acció suficient

16

14
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Polítiques per repensar la demanda

3.1 Priorització de la suficiència
22 

• Comprendre la demanda a través 
de la ‘teoria pràctica’ i ‘sistemes 
d’aprovisionament’

• Canviar les polítiques d’energia 
invisibles

• Exemples d’intervencions per canviar 
les pràctiques socials i empresarials

3.2 Polítiques unides
24

La realitat establerta al 
començament d’aquest informe no 
és fàcil de dir ni fàcil d’escoltar
• La comprensió i l’apreciació 

necessàries per repensar la demanda 
només poden passar a través de la 
comunicació de dues maneres

• La deliberació i la participació 
col·lectiva poden ser tan importants 
com els missatges i les narratives

 

• Ús de valors per involucrar públics 
diferents

• Variar el marc de les intervencions 
especifiques

• Múltiples visions per als viatges i 
destinacions
 

• Aprofitar les crisis
• Garantir que les narratives són 

sensibles a la psicologia humana
• Perfeccionament iteratiu

 

• La necessitat de repensar la demanda
• Formular l’objectiu
• Elecció col·lectiva
• La deliberació col·lectiva és clau
• El lloc de la humanitat al món

Consideracions clau en el disseny 
narratiu: 
• Identitat
• Organisme i significat
• Parlar en termes monetaris
• Major honestedat en la política
• Reforçar els valors

 

4.1 Construir narratives 
coherents per repensar la 
demanda

30

4.2 Diferenciació de 
narratives per repensar 
demanda

33

4.3 Narratives audaces, 
sensibles i evolutives

34
Conclusió

35

Marc
Evitar- Canviar-Millorar

Narratives per replantejar demanda

3.4 Redistribució
27

Redistribueix part dels programes de 
reducció de la demanda d’energia: 
•  Fons socials • Quotes  
•  Serveis bàsics universals
•  Consum de l’extrem  
•  Transformacions finançades i dirigides 

públicament  
•  Finançament governamental per a costos 

inicials 

Redistribució de la riquesa i els ingressos:
• Un sistema fiscal redistributiu 
• Garantir que les mesures específiques 

siguin justes 
• Ingressos bàsics universals

Redistribució del treball i els mitjans de 
vida:
• Transició justa a través de plans 

d’ocupació verds  
• Propietat compartida de la generació 

d’energia renovable

• Figura 2: Possibles incentius 
(pastanagues) i normatives (pals), des 
de l’empenta fins a la prohibició.

• Figura 3: Diferents tipus de participació
• Comportament i cultura: no n’hi ha prou 

amb empentes
• Educació i participació en el disseny 

ajuda amb acceptació i compliment

 
 
 
 

3.3 Intervencions efectives
25

Reestructuració dels preus de 
l’energia i dels serveis energètics

Quant ha de restringir-se la 
publicitat?

3.5 Resiliència
29

L’atenció que es presta actualment 
a les tecnologies, l’eficiència i 
els canvis de comportament no 
permetrà aconseguir la magnitud 
del canvi necessari.
  Això no pot fer-se amb els nostres 

actuals sistemes de gestió pública
 La influència dels interessos privats 

ha de substituir-se per sistemes 
públics de governança i avaluació 
del que funciona.

  La comunicació bidireccional i 
una major participació en la presa 
de decisions són vitals per a 
aconseguir el suport i l’acceptació 
de la magnitud dels canvis 
necessaris

Les nostres societats s’enfronten a 

una dura elecció
  Limitar el perillós canvi climàtic 

requereix una reducció ràpida i 
substancial de la demanda energètica 
i polítiques socials radicals que 
garanteixin la seva redistribució, 
millorant el benestar de tots.

 Evitar la necessitat de demanda 
d’energia pot reduir les emissions 
de carboni fins a un 70% a través d’un 
enfocament conjunt que:

•  modifica les pràctiques 
socials i empresarials 

•  modernitza les 
infraestructures  

•  substitueix les polítiques 
energètiques 
invisibles que 
impulsen la demanda 
d’energia
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Introducció

1 Newell, P, et al. (2021) ‘Changing our Ways? Behaviour Change and the Climate Crisi’. The Cambridge Sustainability Commission on Scaling Behaviour 
Change, p.67.

2 La demanda d’energia també ha de reduir-se indirectament en la fabricació de productes i en la càrrega de la cadena de suministre, que està vinculada a la 
reducció de la producció global de material. Això sobrepassa l’abast d’aquest informe.

Aquest informe analitza la necessitat de replantejar 
la demanda energètica des del punt de vista de les 
polítiques, la política i l’economia. Es basa en entrevistes 
i taules rodones amb acadèmics que investiguen la 
reducció i la suficiència energètiques, el postcreixement 
i la macroeconomia, i amb polítics ecologistes (vegin-se 
els agraïments). Les cites no atribuïdes de tot l’informe 
procedeixen d’aquestes entrevistes i taules rodones. Es 
van explorar les àrees més significatives per a reduir la 
demanda d’energia, com els viatges en avió i en cotxe, 
la dieta i la calefacció domèstica, identificades per les 
Comissions de Sostenibilitat de Cambridge1. L’informe se 
centra en els obstacles, les oportunitats i els àmbits en els 
quals es podrien aconseguir canvis suficients mitjançant 
una nova gestió pública, polítiques i comunicació, més 
que en polítiques específiques per a sectors concrets.

La demanda de les nostres societats d’un ús cada 
vegada major de l’aigua, els minerals i els recursos renov-
ables, inclosa la fusta, i  l’impacte que té en l’ús de la terra 
a tot el món, ens porta acceleradament cap al col·lapse 
planetari. La demanda d’energia és només un subconjunt 
de com la humanitat està traspassant els límits plane-
taris. Tot i que aquest informe se centra específicament 
en reduir la demanda directa d’energia2, gran part de les 

conclusions de l’informe podrien aplicar-se a reptes molt 
més amplis, com l’energia indirecta incorporada a les 
cadenes de subministrament, que també s’han de reduir 
si volem fer front a les crisis ecològiques i climàtiques.

L’estudi té l’objectiu d’informar i proporcionar 
recursos als responsables polítics, als defensors del clima 
i al públic en general que estan motivats a respondre a 
l’amenaça del canvi climàtic. També pot contribuir a 
donar un marc polític als treballs acadèmics sobre la 
reducció de la demanda. 

L’apartat 1 d’aquest document estableix el context 
per a aquest treball. Les proves demostren que la quantitat 
total d’energia utilitzada a Europa ha de reduir-se per a 
descarbonitzar almenys d’acord amb les avaluacions 
del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic, i que això requerirà un replantejament signifi-
catiu de la demanda energètica. L’apartat 2 examina les 
implicacions que això podria tenir per a la governança, ja 
sigui política, econòmica o en resposta a impactes més 
amplis, l’apartat 3 analitza què es necessita per reduir 
la demanda d’energia. Finalment, l’apartat 4 estudia 
com podria emmarcar-se la comunicació per al replante-
jament de la demanda.

https://www.rapidtransition.org/wp-content/uploads/2021/04/Cambridge-Sustainability-Commission-on-Scaling-behaviour-change-report.pdf
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Apartat 1 – Benvingut a la realitat

3 Jackson, T (2021) ‘Zero Carbon Sooner-Revised Casi for an Early Zero Carbon Target for the UK’. CUSP.
4 Allwood, JM, et al. (2019) ‘Absolute Zero’. UK FIRES. Nivells similars de reducció de la demanda estan implícits en els escenaris de négaWatt per a França: 

négaWatt (2021) The Energy Transition at the Heart of a Societal Transition’.
5 Per exemple, la disponibilitat limitada de biomassa a causa de la necessitat de conrear aliments i les limitacions geogràfiques quant a la ubicació de les 

infraestructures d’energies renovables.
6 Si la major disponibilitat d’energia o la millora de l’eficiència energètica redueixen el cost de la demanda, aquesta s’expandeix. Sorrell, S (2009). L’efecte 

rebot: Definition and Estimation’, en Evans, J, i Hunt, L, International handbook on the Economics of Energy. Edward Elgar Publishing.
7 El Principi de Precaució va ser adoptat formalment per la UE mitjançant el Tractat de Maastricht en 1992 i també continua formant part de la legislació 

britànica. Vegeu: SfEP (2017) ‘Future Brief: El principi de precaució: Decision-making under Uncertainty’.
8 Turner, A (2020) “Techno-optimism, Behaviour Change and Planetary Boundaries”. Keele World Affairs Lectures on Sustainability. Keele World Affairs
9 Beck, S, i Oomen, J. (2021). Imagining the Corridor of Climate Mitigation-What is at Stake in IPCC’s Politics of Anticipation?”. Environmental Science & Policy 

123, pp.169-178.
10 Larkin, A, et al. (2017) ‘I si les tecnologies d’emissions negatives fracassen a escala? Implications of the Paris Agreement for Big Emitting Nations’.
11 Allwood, JM, et al. (2019) ‘Zero absolut’. UK FIRES.
12 Stephenson, S, et al. (2021) ‘Minus 45: Delivering the UK Government’s Pledge to COP26: Cutting UK Emissions by 45% from 2018 to 2030’.
13 Anderson, K, i Peters, G (2016) ‘The Trouble with Negative Emissions’. Science 354(6309), pp.182-183.
14 Per exemple, perquè el Regne Unit es mantingués dins de la part que li correspon del pressupost mundial de carboni restant per a no sobrepassar els 1,5 °C 

d’escalfament, seria necessari arribar a zero carboni per a 2030.
15 Creutzig, F, i Roy, J (2022) ‘IPCC Sixth Assessment Report: Chapter 5, Demand, Services and Social Aspects of Mitigation’. IPCC.

1.1 La reducció de la demanda 
d’energia és essencial per limitar el 
perillós canvi climàtic

Tot i  que s’accepta de forma generalitzada que les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de les economies 
europees estan alterant de manera significativa el clima 
mundial, la necessitat de reduir la demanda d’energia per 
a fer front a aquesta situació és molt menys compresa 
o acceptada com a objectiu polític. Això significa que 
la descarbonització ha de centrar-se en la reducció 
de la demanda energètica, i no només en “l’eficiència 
energètica” i el “desplegament d’energies renovables”, 
com acostuma a ser l’enfocament polític actual.

Si les nostres societats accepten que només hi ha 
una quantitat finita d’energia segura per al clima i que 
Europa, per a viure dins dels límits d’un pressupost 
climàtic mundial cada vegada menor (compatible amb la 
limitació de l’escalfament global a 1,5 °C), necessita una 
descarbonització molt més ràpida, les societats europees 
han de reduir ràpidament la seva demanda d’energia3.

S’ha calculat que el Regne Unit ha de reduir el consum 
d’energia en un 60% per a aconseguir l’emissió de zero 
carboni en 20504. Aquestes estimacions reconeixen els 
límits de la rapidesa amb què pot desplegar-se l’energia 
renovable5. Aquestes reduccions d’energia superen amb 
escreix el que únicament es pot aconseguir mitjançant 
millores en l’ “eficiència energètica”. Sense cap mena de 
limitació de la demanda, les nostres societats sempre 
trobaran més formes d’utilitzar l’energia que l’oferta 
d’energia renovable disponible. De la mateixa manera, 
les mesures d’eficiència energètica solen generar més 
demanda d’energia, no menys. Aquest efecte rebot està 
ben documentat6.

Adoptar un enfocament preventiu7 exigeix que, si 
existeix una forta sospita que una activitat pot tenir conse-
qüències perjudicials, és millor evitar-la i controlar-la 
ara. Aquest principi també implica confiar únicament 
en les tecnologies i pràctiques provades8. Això implica 
que les accions significatives per a descarbonizar han 
d’incloure la reducció de la demanda d’energia, en lloc 
d’esperar que les tecnologies encara no provades puguin 
aconseguir la descarbonització sense reduir la demanda 
d’energia en el futur.

Malgrat això, gairebé tots els models de l’IPCC per a 
un futur de 1’5 °C es basen en tecnologies per a eliminar 
deliberadament el CO

2
 de l’atmosfera9. Existeix una 

gran incertesa sobre la rapidesa amb la qual aquestes 
tecnologies podrien desplegar-se a gran escala10. Confiar 
en aquestes tecnologies emergents i no provades és 
un risc massa gran i reforça l’addicció al carboni de la 
humanitat.11,12,13

Davant aquestes alternatives d’alt risc per a la 
reducció de la demanda d’energia, cada vegada queda 
menys marge per a descarbonitzar completament els 
països europeus i mantenir la part que els correspon 
del pressupost mundial de carboni restant14. L’IPCC 
va analitzar com podria contribuir la reducció de la 
demanda d’energia a reduir les emissions de carboni, 
més enllà del que es pot aconseguir amb mesures 
d’eficiència energètica. Va arribar a la conclusió que és 
possible una descarbonització del 5% mitjançant canvis 
de comportament individuals, enfront d’una reducció del 
70% mitjançant una reducció global de la demanda en 
tota l’economia, combinant canvis en les infraestructures 
i en la manera d’utilitzar l’energia.15

https://cusp.ac.uk/themes/p/zero-carbon-sooner-update/
https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/299414
https://negawatt.org/IMG/pdf/negawatt-scenario-2022_english-summary.pdf
https://wayback.archive-it.org/12090/20220804155541/https:/ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/precautionary_principle_decision_making_under_uncertainty_FB18_en.pdf
http://www.kwaku.org.uk/Documents/Techno optimism behaviour change and planetary boundaries Nov 2020.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901121001374
http://kevinanderson.info/blog/wp-content/uploads/2017/08/pdf-Pre-edit-of-What-if-NETs-fail-at-scale.pdf
https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/299414
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/329709/Minus45.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aah4567
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter05.pdf


Replantejar la demanda d’energia10

1.2 Reduir la demanda d’energia 
alterarà lStatu Quo

La cerca de carboni zero i l’acceptació que les 
energies renovables han de cobrir totes les nostres 
necessitats energètiques conduiran a un menor consum 
d’energia, almenys a curt termini. Per a aconseguir-ho, 
caldrà canviar les pràctiques empresarials i socials 
(vegeu el quadre 1).16

Una estimació de la rapidesa amb la qual els països 
europeus industrialitzats haurien de reduir les seves 
emissions de carboni oscil·la entre el 17% i el 27% 
anual17. La forquilla depèn sobretot de com es reparteixi 
el pressupost de carboni restant entre els països amb 
emissions històriques altes i baixes, i en la mesura en què 
els països exportin o importin productes. És probable que 
més de la meitat d’aquesta reducció hagi d’aconseguir-se 
reduint la demanda d’energia. Això representaria una 
escala de canvi sense precedents -major que durant 
els bloquejos de la COVID-19, i continuada any rere 
any.18 Això posa de manifest l’abast de la transformació 
necessària, i la bretxa entre aquesta i els plans climàtics 
actuals.

Aquesta reducció de la demanda energètica exigiria 
abandonar la idea que és possible una descarbonització 
suficient juntament amb la nostra contínua addicció 
cultural al consumisme. Malgrat tot, no són les decisions 
individuals les que desencadenaran els canvis necessaris, 
sinó la pertorbació de l’economia i la política de consum 

16 HotorCool, “Estils de vida de 1,5 graus”. És possible reduir a la meitat la demanda energètica sense afectar negativament la qualitat de vida dels ciutadans: 
Barrett, J, et al. (2022) ‘Energy Demand Reduction Options for Meeting National Zero-emission Targets in the United Kingdom’. Nature Energy 7, pp.1-10.

17 Reducció mitjana anual necessària per a les emissions del Regne Unit - vegeu Jackson, T (2021) ‘Zero Carbon Sooner-Revised Casi for an Early Zero 
Carbon Target for the UK’. CUSP.

18 L’energia total disponible per al consum final a la UE-27 caurà al voltant d’un 6% entre 2019 i 2020 - eurostat, ‘Balanços Simplificats d’Energia’ (nrg_bal_s).
19 Foster, J (2022) ‘Rethinking Consumerism’. Green House Think tank
20 Ni el paquet polític europeu “Fit for 55” ni l’estratègia britànica de seguretat energètica se centren en el subministrament d’energia
21 La Directiva de la UE sobre l’eficiència energètica dels edificis limita el consum final d’energia per m², però no el número ni la grandària dels edificis, mentre 

que la Directiva de la UE sobre disseny ecològic no impedeix que es continuïn fabricant i consumint encara més productes. Pres en consideració en la 
comunicació de la Comissió Europea “Estalviar energia” de la UE al maig de 2022.

22 Vegeu Eurostat, “Balanços energètics simplificats”.
23 Jackson, T (2019) ‘The Post Growth Challenge: Secular Stagnation, Inequality and the Limits to Growth’. CUSP. Ecological Economics 156.

actuals, que emmarquen els canvis necessaris les 
pràctiques diàries que constitueixen les nostres formes 
de vida.19 Això és contrari a les narratives imperants 
existents.

No obstant això, aquests canvis econòmics i la 
reducció d’energia necessària associada continuen sent 
ignorats en gran part per la majoria de les polítiques 
energètiques actuals.20,21 Per exemple, el consum global 
d’energia a Europa només s’ha reduït un 1% anual durant 
l’última dècada.22 És evident que es necessita un replant-
ejament molt més gran de la demanda d’energia.

1.3 Quines decisions prendran les 
nostres societats?

L’impacte climàtic en les societats es distribueix de 
manera injusta, no només a través de les catàstrofes 
climàtiques, sinó també, de manera crucial, com a resultat 
dels efectes econòmics de la reducció de la demanda 
d’energia. És probable que la reducció de l’ús de l’energia 
freni el creixement econòmic.23 Això reforça les crides 
a redissenyar la riquesa tributària i/o reiniciar el creix-
ement per a garantir que es compleixen les necessitats de 

Quadre 1. Com podria ser l’elecció d’un 
món amb un 1’5ºC?

La transició cap a un futur sostenible implicarà formes 
de vida diferents. És probable que això comporti 
conduir i volar molt menys, reduir el consum de carn 
i productes lactis, caminar més i anar en  bicicleta, 
utilitzar més el transport públic, democratitzar i 
localitzar el subministrament d’aliments i energia i 
escalfar raonablement les llars. Uns estils de vida 
compatibles amb 1,5 °C suposarien una millor qualitat 
de vida per a la majoria de les persones.16

“Si no tens equitat no pots 
descarbonitzar-te, en comptes 

d’això tindràs el moviment 
de l’armilla groga, com 
va passar a França.”

“Hem de deixar anar la nostra 
actual addicció al consumisme. 
Hem de reconèixer la naturalesa 
social i institucional del bloqueig 
que existeix i el fet que s’integra 
sistemàticament en les formes 

en que les persones prenen 
decisions en les seves vides.”

https://hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles/
https://www.nature.com/articles/s41560-022-01057-y
https://cusp.ac.uk/themes/p/zero-carbon-sooner-update/
https://cusp.ac.uk/themes/p/zero-carbon-sooner-update/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/NRG_BAL_S?lang=en
https://www.greenhousethinktank.org/rethinking-consumerism/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-strategy
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9508-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/NRG_BAL_S?lang=en
https://cusp.ac.uk/themes/aetw/tj_ee_post-growth-challenge/
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tots. Si no s’aborda l’augment de la desigualtat, existeix el 
risc de disturbis socials i, en darrera instància, de ruptura 
social. Per tant, si hi ha menys energia disponible per a 
desplaçar-se, cal optar per reduir la demanda d’energia i 
aquesta hauria de portar-nos al mateix temps a reduir la 
desigualtat.

La responsabilitat de provocar el canvi climàtic 
també és desigual. A escala mundial, al voltant del 10% 
dels més rics continuen provocant prop del 50% de les 
emissions.24 A Europa, el 10% més ric representa el 36% 
de les emissions.25,26 És fonamental que això es reconegui 
i es tingui en compte.

Optar per un enfocament redistributiu de la reducció 
d’energia permetria fer front al consum extrem i, a 
l’hora garantiria que l’energia s’utilitzi per a satisfer les 

24 Gore, T (2020) ‘Confronting Carbon Inequality: Putting Climate Justice at the Heart of the COVID-19 Recovery’. Oxfam Internacional. També Oxfam (2015) 
‘Extreme Carbon Inequality’.

25 “Hi ha un problema fonamental en el debat contemporani sobre la política climàtica: rares vegades reconeix la desigualtat” - Chancel, L (2021, 7 de 
desembre) “The Richest 10% Produeix About Half of Greenhouse Gas Emissions. They Should Pay to Fix the Climate’. The Guardian. Això s’analitza en 
Chancel, L (2020) Unsustainable Inequalities: Social Justice and the Environment. Harvard University Press.

26 Base de dades mundial sobre desigualtat.
27 Wilkinson, R, i Pickett, K (2009) The Spirit Level: Per què a les societats més igualitàries gairebé sempre els va millor.
28 Els pressupostos d’emissions i els objectius climàtics són límits socials acordats per les societats i, potencialment, per la humanitat en el seu conjunt. No són 

límits biofísics imposats des de l’exterior. Vegeu Kallis, G (2019) Limits: Per què Malthus es va equivocar i per què els ecologistes haurien de preocupar-se. 
Stanford UP. Repensar la demanda d’energia

necessitats essencials de tots: llars còmodes, transport 
local assequible i bons aliments per a tots. Per a això, 
cal escollir entre un creixement econòmic continuat i 
perjudicial i una redistribució significativa de la riquesa 
i els recursos.27 Queda clar que les qüestions d’equitat, 
justícia i imparcialitat són absolutament fonamentals per 
a replantejar la demanda.

Així que les nostres societats s’enfronten a una 
dura elecció. O bé reconsiderem i reduïm ràpidament 
la nostra demanda d’energia de manera equitativa, o bé 
superem els 1,5 ºC de l’escalfament global i exposem a la 
humanitat a riscos i patiments molt majors.28

Aquesta elecció es reflecteix en les crides als governs 
a tots els nivells per a que declarin l’emergència climàtica.

https://www.oxfam.org/en/research/confronting-carbon-inequality
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality-021215-en.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/dec/07/we-cant-address-the-climate-crisis-unless-we-also-take-on-global-inequality
https://wid.world/world
https://equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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Apartat 2. Governança per a replantejar la demanda

29 Això s’explora en el concepte de gubernamentalidad de Foucalt - Puett, T (2014) ‘The Political Discourse of Religious Pluralism: World Religions Textbooks, 
Liberalism, and Civic Identities’. Tesi doctoral, Universitat de Waterloo, pp.35-39.

30 Ian Hislop citat durant l’audiència del Comitè Selecte de Normes Parlamentàries del Regne Unit, 25 de gener de 2022 - ‘Ian Hislop embarrasses MPs in Their 
Own Select Committee on Lobbisme and Transparency’. PoliticsJOE. YouTube, 21.20.

31 Per exemple, la propietat individual d’automòbils a Europa va créixer de 2005 a 2017 - ‘Passenger Car Ownership in Europe’. EEA.

En referir-se a la governança, aquest informe es 
centra principalment en estructures formals, al mateix 
temps que es refereix a formes informals de control, com 
el paper dels mitjans de comunicació i la publicitat.29

El canvi de formes de vida, la direcció de les nostres 
economies, els patrons d’inversió i les normes socials no 
només requereixen noves polítiques, sinó canvis general-
itzats en els sistemes de gestió de govern i la naturalesa 
de la participació democràtica. Això planteja qüestions 
de legitimitat democràtica com: «Qui té el poder de 
determinar quanta energia s’utilitza?» i «Qui participa en 
la presa de decisions sobre com es produeixen aquests 
canvis?»

Un obstacle important per a replantejar-se la 
demanda d’energia és el fracàs dels governs, així com de 
la política i l’economia en general. És necessari reformar 
l’acció de govern perquè les decisions essencials es 
prenguin a la velocitat i escala oportunes. Amb aquesta 
finalitat s’ha d’abordar les mentalitats polítiques fixes i 
la influència dels interessos privats i la corrupció, que 
soscaven la responsabilitat de la gestió pública.

Aquesta secció explora per què els actuals sistemes 
de governança  semblen incapaços de repensar la 
demanda d’energia (Apartat 2.1), el que podria 
comportar la implementació d’una acció de govern 
climàtica d’emergència (Apartat 2.2) i les maneres en 
que es podria aconseguir el suport suficient per a això i 
restaurar l’agència ciutadana (Apartat 2.3). Aquest fet 
porta a considerar com els sistemes de gestió pública 
podrien donar suport a la societat a través del que serà 
un canvi disruptiu (Apartat 2.4) que abasta l’economia 
posterior al postcreixement (Apartat 2.5) i redefineix 
l’objectiu general de l’economia (Secció 2.6). A contin-
uació, s’analitzen críticament les estructures i processos 
que podrien redirigir, ampliant alhora la participació 
i la capacitat de rendir compte, i reduint la demanda 
d’energia de forma que s’aconsegueixi el benestar per a 
tots (Apartat 2.7).

2.1 Segrest dels sistemes de 
governança

‘“Mentre no identifiquem els 
interessos que influeixen en els 

processos polítics, romandran a 
l’ombra.”. [Els interessos creats 

són més o menys els que un 
creu que són, i fan més o menys 

el que un creu que fan”30

Els interessos creats estan arrelats en els nostres 
sistemes polítics. Existeixen interessos privats que 
impulsen la demanda d’energia. Aquests inclouen 
les empreses de combustibles fòssils (que impulsen 
l’extracció) i la indústria publicitària, la indústria de 
l’automòbil, la construcció, els edificis immobiliaris i els 
constructors de cases, la defensa i el comerç mundial 
(que impulsen el consum). Tot això reforça la visió 
d’explotació establerta des de fa molt temps per a una 
societat cada vegada més industrialitzada i individual-
ista.31 Això porta a un augment continuat dels models 
insostenibles de producció i consum, arrelant encara 
més, modes de vida intensius en carboni i energia. I la 
influencia d’aquests interessos creats bloqueja els intents 
de fer realitat un estat d’emergència climàtica.

En els nostres sistemes de governança existeix una 
enorme influencia dels combustibles fòssils. Aquesta 
influència s’exerceix, a través de grups de pressió, l’ús de 
polítics electes i el finançament de partits polítics (vegeu 
Quadre 2).

Quadre 2. Influència indeguda de polítics i 
partits polítics

El polític britànic Nadhim Zahawi va rebre 1 milió de 
lliures per assessorar les companyies petrolieres, més 
de dotze vegades el seu salari bàsic com a polític.32 
El govern conservador del Regne Unit va rebre 130 
milions de lliures, el 80% del seu finançament per les 
eleccions generals a través d’un club gastronòmic 
d’elit, que inclou donants de combustibles fòssils.

https://1library.net/article/foucault-governmentality-analyzing-liberal-governance-concept-governmentality.zg6pj3vq
https://1library.net/article/foucault-governmentality-analyzing-liberal-governance-concept-governmentality.zg6pj3vq
https://www.youtube.com/watch?v=a3O8mwDFo4M
https://www.youtube.com/watch?v=a3O8mwDFo4M
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/passenger-car-ownership-passenger-cars-5
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La indústria dels combustibles fòssils i els fabri-
cants d’automòbils tenen una llarga tradició d’adaptar 
la política governamental als seus interessos, fet que 
es reflecteix en la manera en què els paisatges urbans 
actuals adopten formes de vida amb altes emissions de 
carboni i alt consum energètic. De la mateixa manera, 
l’abast dels interessos creats es reflecteix en les decisions 
governamentals d’invertir en tecnologies arriscades 
per sobre d’estratègies més efectives de  reduir la 
demanda d’energia.33 Aquest fet és en part una conse-
qüència d’un «pensament de grup» involuntari com a 
resultat de la manca de diversitat en els antecedents, 
valors i experiència vital dels qui ostenten el poder. 
Això es veu exacerbat per les «portes giratòries» entre 
empreses i governs. Amb massa freqüència, els polítics 
anuncien compromisos públics audaços sense polítiques 
ni finançament suficients per a aconseguir-los. Fet que 
soscava la confiança de la població, com es destaca en 
el Quadre 3. 

Limitar la influència dels interessos privats i les 
finances en la presa de decisions polítiques és absolu-
tament crucial per a permetre un canvi cap a formes de 
vida amb menor consum energètic. 

No n’hi ha prou amb desestimar aquests casos 
com a mers grups de pressió legítims, com manca 
de transparència o manca de responsabilitat pública. 
Això va més enllà de les mentides, el green washing i 
la desfilada de solucions a mig fer o fins i tot falses. El 
seu  impacte  en la política podria descriure’s com l’ús 
de “paraules o expressions canviades de  l’estat original 
a un altre considerat erroni o degradat”, sovint influ-
enciat per “conductes deshonestes o fraudulentes, que 
solen implicar suborn”. Aquestes són les definicions de 
diccionari per a “corrupció”. En ocultar la realitat del que 
es necessita per a limitar el canvi climàtic, les influències 
encobertes ofeguen el debat públic i soscaven la nostra 
democràcia. Optar per replantejar la demanda exigeix 
reclamar les nostres estructures de govern.

Per què els interessos creats frenen el Per què els interessos creats frenen el 
replantejament de la demanda?replantejament de la demanda?
La reconsideració de la demanda requereix una remod-
elació significativa dels mercats i models de negoci 
existents. Això tancarà algunes oportunitats de negoci 
(lucratives) com l’extracció de combustibles fòssils i 

32 Nadhim Zahawi va declarar haver rebut més d’1 milió de lliures d’empreses de combustibles fòssils, té participacions en Genel Energy (una empresa de 
petroli i gas) i va rebre una donació del director executiu de la petroliera britànica EnQuest. Vegeu Watts, J, i Duncan, P (2019) “MPs and the Oil Industry: 
Who Gave What to Whom?”. The Guardian; i Geoghegan, P, et al. (2019) ‘Revealed: The Elit Dining Club Behind £130m+ Donations to the Tories’. 
OpenDemocracy.

33 Mitchell, T (2011) Democràcia del carboni: Political Power in the Age of Oil. Vers.
34 El Govern britànic està impulsant la calefacció d’hidrogen massiva abans d’ampliar els plans per a aïllar les llars. Govern britànic (2021) “UK Hydrogen 

Strategy”. Això és qüestionat pel grup de campanya Insulate Britain.
35 Frost, R (2022) “France Becomes First European Country to Ban Fossil Fuel Ads - but Does the New Law Go Far Enough?” euronews.
36 “Implement measures to encourage consumers to change diets (20% reduction in meat consumption by 2030) [and] reduce demand for higher carbon travel”, 

UK Government (2021) ‘Government Response to the Climate Change Committee: Progress in Reducing Emissions – 2021 Report to Parliament’.
37 Departament de Transport (2022) ‘Jet Zero Strategy: Delivering Net Zero Aviation by 2050’.
38 Entre abril i juny de 2022 es van rebre 650.000 lliures en donacions. Vaughan, A (2022, 16 de setembre) ‘Donations from aviation anger green campaigners’. 

The Times.

l’especulació immobiliària, al mateix temps s’obriran 
noves oportunitats i es fomentarà la innovació social i 
tècnica.

Aquest canvi econòmic perjudicaria les persones 
i empreses que han creat negocis, infraestructures 
i riquesa aprofitant-se d’aspectes (o explotant) de la 
nostra economia actual. Aquests grups amb interessos 
privats inclou a alguns dels més rics i poderosos que, 
lògicament, desitgen preservar i protegir aquests models 
de negoci i posicions de domini del mercat. D’aquesta 
manera protegeixen el negoci de sempre i bloqueixen el 
replantejament de la demanda i, per tant, la descarbon-
ització de l’economia. Hi ha proves que això pot conduir 
a l’estancament econòmic, almenys en algunes parts de 
les nostres economies (vegeu Apartat 2.5). Optar per 
replantejar la demanda energètica afectarà la continuïtat 
d’algunes empreses i sectors de l’economia.

No obstant això, el canvi també alliberaria oportu-
nitats econòmiques potencials en altres sectors per a 
diferents empresaris i empreses. És poc probable que 
els agents econòmics que es beneficien d’això siguin tan 
poderosos, rics i ben connectats com les indústries tradi-
cionals. Aquest desequilibri de poder fa que els inter-
essos econòmics creats es converteixin en una influencia 
política per mantenir l’statu quo.

En una veritable democràcia, els ciutadans haurien 
de poder decidir col·lectivament que actuar davant 
l’emergència climàtica i replantejar la demanda és una 
prioritat absoluta, i atorgar un mandat públic per a crear 
una economia diferent i dinàmica que el faci possible ja 
mateix.

Quadre 3. Debilitament de la confiança pública

Les recents declaracions del govern francès per posar fi 
a l’obsolescència programada i a la publicitat relacionada 
amb els combustibles fòssils només van provocar canvis 
molt limitats.35 De la mateixa manera, l’informe anual sobre el 
clima del govern del Regne Unit de 2021 afirma la necessitat 
de reduir la demanda de transport amb altes emissions de 
carboni,36 però la reducció de la demanda es va ometre per 
complet en la nova estratègia d’aviació «jet zero».37 És una 
coincidència que el sector de l’aviació donés el 13% de totes 
les donacions al Partit Conservador en el poder  durant els 
tres mesos anteriors a la publicació de l’estratègia?.38

https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/11/mps-and-the-oil-industry-who-gave-what-to-whom
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/11/mps-and-the-oil-industry-who-gave-what-to-whom
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/revealed-the-elite-dining-club-behind-130m-donations-to-the-tories/
https://www.versobooks.com/books/1020-carbon-democracy
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1011283/UK-Hydrogen-Strategy_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1011283/UK-Hydrogen-Strategy_web.pdf
https://insulatebritain.com/
https://www-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.euronews.com/green/amp/2022/08/24/france-becomes-first-european-country-to-ban-fossil-fuel-ads-but-does-the-new-law-go-far-e
https://www.theccc.org.uk/publication/2021-progress-report-to-parliament/
https://www.gov.uk/government/publications/jet-zero-strategy-delivering-net-zero-aviation-by-2050
https://www.thetimes.co.uk/article/donations-from-aviation-anger-green-campaigners-clnqhf72g?utm_source=Sailthru
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Els polítics electes podrien llavors, en resposta a 
aquest mandat, optar per aplicar polítiques econòmiques 
que desbaratin els models empresarials que depenen de 
l’extracció de combustibles fòssils, fomentant al mateix 
temps alternatives. Per a això és necessari que els polítics 
estiguin obligats en primer lloc a servir als ciutadans (que 
els trien), no a doblegar-se davant els interessos empre-
sarials que desitgen preservar 
l’statu quo. Aquest fet es veu 
agreujat pel control indegut que 
exerceixen els monopolis privats 
sobre els mitjans de comunicació 
i la seva influència en la cultura 
a través de la publicitat, que 
modela l’opinió pública.39 Podria 
dir-se que aquest fet menyscaba 
el dret humà a la llibertat de 
pensament.40 A la llum d’això, les 
qüestions entorn de la integritat, 
la responsabilitat dels sistemes de 
gestió pública i la influència dels 
interessos creats són primordials.

En conclusió, aquest segrest 
dels nostres sistemes polítics 
actuals posa de manifest la inade-
quació dels actuals sistemes 
de governança a Europa per a 
replantejar prou la demanda 
d’energia.41 No obstant això, el 
problema va més enllà de la falta 
de responsabilitat. Com s’indica 
en l’apartat 1, no hi ha precedents 
de la velocitat i l’escala de canvi 
necessàries, per la qual cosa també és qüestionable que les 
estructures existents, sense tals influències, puguin oferir 
la coordinació, la delegació i el mandat públic necessaris. 

2.2 Accions de govern d’emergència ara

L’Informe Especial de la IPPC sobre les implicacions 
de superar els 1,5 °C d’escalfament global es va publicar 
a l’octubre de 2018.42 Aquest mateix mes es va crear 
formalment Extinction Rebellion (XR).43 L’objectiu de XR 

39 Alexander, J, et al. (2011) “Think of Me as Evil? Opening the Ethical Debats in Advertising”. PIRC i WWF-Regne Unit.
40 Sims, P (2021) ‘A Proposal for Restricting Manipulative Advertising in Public Spaces’. Green House Think tank.
41 Rode, P, et al. (2022) ‘Democracy and Representation For Emergency Action’. EGI, Policy Brief 6.
42 Bazaz, A, et al. (2018) ‘Summary for Urban Policymakers: What the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C Means for Cities’. IPCC. 
43 Vegeu https://rebellion.global/ i el seu article a Wikipedia.
44 Partit Verd d’Anglaterra i Gal·les (2021) ‘Three Years Since Bristol Declared a Climate Emergency - “Not Enough Has Changed”’. Això va seguir a una moció 

similar al desembre de 2016 a Austràlia - Ciutat de Darebin, ‘Declaració d’emergència climàtica’. 
45 Moltes de les declaracions locals d’emergència climàtica no van declarar un “estat d’emergència”, ja que aquest poder no es retorna als governs locals en 

molts països.
46 Rode, P, i Flynn, R (2020) “Towards a Concept and Framework for Governing Complex Emergencies”. EGI, Policy Brief 2, P.9.
47 2021 L’augment de les emissions compensa amb escreix la reducció de les emissions de 2020 derivada de la pandèmia. AIE (2022) ‘Global Energy Review: 

CO2 Emissions in 2021’.eurostat (2022) ‘CO2 emissions from energy use up by more than 6% in 2021’, Eurostat News, 24/06/2022.
48 Definició d’emergències globals complexes, que inclou l’emergència climàtica– Rode, P, and Flynn, R (2020) ‘Towards a Concept and Framework for 

Governing Complex Emergencies’. EGI, Policy Brief 2.

era aconseguir que el canvi climàtic estigués en l’agenda, 
que els polítics responguessin als actes de desobediència 
civil no violenta i a les crides d’ “escoltar la ciència” i 
declarar una emergència climàtica. Un mes després, 
una moció de Carla Denyer va aconseguir que la ciutat 
de Bristol es convertís en el primer organisme governa-
mental d’Europa a declarar una emergència climàtica.44 

L’agost de 2022 s’havia declarat 
una emergència climàtica en 
2.268 jurisdiccions i governs 
locals.45

Declarar l”estat d’emergència” 
permet modificar les estructures 
de govern i aplicar polítiques i 
restriccions temporals. L’estat 
d’emergència i les mesures 
de resposta estan legitimats 
per l’impacte (potencial) en la 
societat si no es prenen mesures 
immediates i dràstiques.46 
Malgrat tot, cap govern europeu 
ha declarat fins ara l’estat 
d’emergència climàtica i ha posat 
la seva economia en situació 
d’emergència per a fer front 
al canvi climàtic. En 2021, les 
emissions de CO

2
 de la UE27 i del 

món van augmentar un 6%.47

Respondre adequada i apropi-
adament a l’emergència climàtica 
requereix processos i estructures 
de governança diferents. Es 
necessitarien nous programes de 

treball que redueixin o racionin les activitats existents, 
pensament empresarial i innovació, nous objectius i 
metes que no es vegin compromesos (és a dir, el fracàs 
no és una opció), i que el lideratge es converteixi en la 
norma.48 És significatiu que les respostes d’emergència 
tendeixin a eludir els mecanismes de mercat i a fer un 
ús extensiu dels monopolis planificats i coordinats 
centralment per a prestar de forma més eficient serveis, 
infraestructures i intervencions crítics.

‘“Alguns s’estan adonant 
de lo difícil que és 

aconseguir els objectius 
climàtics. Cap de 

nosaltres ha comprès 
realment quant es 

necessita per a reduir les 
emissions, ni tan sols en 
un 80% d’aquí a 2050. 
Ara tenim un objectiu 
encara més ambiciós. 

No podem aconseguir [el 
zero net] amb productes 

lleugerament més eficients 
en el mercat: necessitem 
un canvi estructural”.

http://assets.wwf.org.uk/downloads/think_of_me_as_evil.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/a-proposal-for-restricting-manipulative-advertising-in-public-spaces/
https://www.lse.ac.uk/Cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB06-EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://rebellion.global/
https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion
https://bristolgreenparty.org.uk/three-years-climate-emergency/
https://www.darebin.vic.gov.au/Waste-and-environment/Sustainability/Energy-and-climate/Climate-emergency-declaration
https://www.lse.ac.uk/Cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB02-EN.pdf
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220624-1
https://www.lse.ac.uk/Cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB02-EN.pdf
https://www.lse.ac.uk/Cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB02-EN.pdf
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Algunes declaracions d’emergència climàtica 
han donat lloc a una nova governança. Per exemple, 
Bristol està creant una nova Junta de Sostenibilitat 
Mediambiental de l’Oficina Municipal i un Comitè 
Assessor sobre Canvi Climàtic. No obstant això, cap 
ciutat, govern regional o nacional que ha declarat una 
emergència fins ara ha traduït això en una acció ràpida 
i radical que seria perceptible per al públic de la mateixa 
manera que altres respostes d’emergència solen ser (per 
exemple, les respostes a la COVID-19, el terrorisme o els 
desastres naturals).49

Els processos de gestió pública de l’emergència 
climàtica són fonamentalment diferents de la gover-
nança actual: l’acció i la planificació han d’anar de bracet. 

49 Ibid., p.7.
50 Essex, J (2020) ‘What Would a UK Climate Emergency Plan that Faces Up to Climate Reality Look Like?’. Green House Think Tank.

Existeix el risc d’estancar-se en la planificació abans, 
en comptes de posar-se al costat d’una àmplia gamma 
d’accions que redueixin la demanda energètica. Amb 
aquest enfocament d’aprenentatge sobre la marxa, l’aval-
uació és clau per a proporcionar informació i actualitzar 
contínuament els plans basant-se en el que funciona. 
Això ajudarà a identificar els reptes ocults. Hi haurà 
tensió entre la governança que impulsa l’acció climàtica 
immediata i els plans que s’alteren i reformulen contínu-
ament per a aconseguir (o fins i tot superar) els objectius 
energètics i de reducció d’emissions.50 Això fa que la 
gestió de govern de l’emergència climàtica sigui més 
semblant a posar l’economia en peus de guerra, o a les 
estructures àgils, adaptables i col·laboratives necessàries 

Quadre 4. Previsió d’una governança climàtica d’emergència (adaptada52)

L’aplicació de la gestió de govern 
climàtica d’emergència requereix:

• Noves estructures de govern. 
Lideratge de confiança amb funcions 
estratègiques, tàctiques i operatives. 
Treballar amb i a través de les institucions 
de confiança existents, dotades de 
recursos suficients.

• Responsabilitat externa davant les 
proves i les persones. Noves formes 
de legitimitat democràtica i innovació, 
com una “assemblea d’emergència” i un 
grup d’assessors científics. Reforçar la 
justificació de la resposta d’emergència 
(“prova social”) dient la veritat i 
reconeixent la realitat climàtica i l’escala i 
complexitat dels canvis necessaris.

• Enfocament col·laboratiu. Un 
plantejament solidari, basat en la 
justícia i en la creació conjunta de 
solucions. Combinar la gestió de 
govern jeràrquica amb la que es fa en 
xarxa. Actuació a múltiples nivells a 
través d’un enfocament sistèmic (no en 
organitzacions o sectors). Comunicació 
clara i bidireccional que descentralitzi 
el poder i impliqui l’exterior. Integrar el 
marc d’emergència i els indicadors clau, 
i garantir l’acceptació dels règims de 
governança d’emergència.

Per a això és necessari que es compleixin paral·lelament quatre 
aspectes fonamentals:

1. Estabilització directa dels incidents. En cas d’emergència 
climàtica, es tracta de l’eliminació de tots els combustibles fòssils. 
Això és el contrari de moltes de les actuals promeses nacionals 
i empresarials, que deixen aquestes difícils accions per a 2030, 
2040 o fins i tot per més tard. En conseqüència caldrà enfrontar-se 
immediatament als interessos creats i a la política centrada.

• No a l’extracció de combustibles fòssils.

• Detenir l’expansió d’infraestructures que bloquegen l’ús de 
l’energia (per exemple, l’ampliació d’aeroports53 i la construcció 
de carreteres,54 amb plans de transició justos per als qui perdin el 
seu lloc de feina.

• Abandonar ràpidament la crema de combustibles fòssils. Alguna 
cosa semblant a un “bloqueig” dels combustibles fòssils»55

• Enfocament estratègic en la reducció de la demanda energètica. 
La reducció de la demanda d’energia com a part d’una limitació 
de l’ús de combustibles fòssils requeriria l’aplicació conjunta de 
tot un paquet de polítiques (vegeu l’apartat 3).

2. Abordar les conseqüències indirectes. Respondre a impactes 
més amplis, trastorns i, posteriorment, a la necessitat de redistribució. 
(vegeu els Quadres 2.4 i 3.5).

3. Deliberació i habilitació d’una resposta més àmplia. Establir una 
assemblea ciutadana d’emergència climàtica56 amb responsabilitat 
sobre els poders de governança d’emergència, convocada 
periòdicament com a òrgan decisori des del principi. Ampliar la 
participació en l’establiment i avaluació de plans i pressupostos de 
carboni que transformin prou el conjunt de l’economia.

4. Iniciar una transformació a llarg termini. És fonamental passar 
de la resposta d’emergència a una visió estable a llarg termini i a 
un pla per a viure sense combustibles fòssils, que ha d’incloure la 
reducció de la demanda energètica (vegin-se els apartats 2.6 i 3). 
(vegeu els Quadres 2.6 i 3).

https://www.greenhousethinktank.org/static/2020/Climate_emergency_plan_that_FUCR_May20_v1.pdf
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per a les respostes d’emergència després d’una 
catàstrofe. De manera que, una emergència climàtica 
requerirà que l’estat d’emergència es prolongui durant 
anys i, per tant, afegeix el repte de mantenir la confiança 
de la població.51En el quadre 4 s’esbossa el que podria 
implicar la gestió de govern  d’emergència.52,53,54,55,56

2.3  Guanyar el suport suficient per 
a una acció suficient

L’adopció d’una governança d’emergència climàtica 
és una opció política col·lectiva. Com s’assenyala 
en l’apartat 2.1, s’enfrontarà a 
la resistència dels qui més es 
beneficien del statu quo, que 
probablement també són els 
menys afectats pel canvi climàtic. 
Per tant, es tracta d’una elecció 
que només pot fer-se malgrat els 
interessos creats, i no mitjançant 
un consens total. El mandat públic, 
l’agència i el poder per a replante-
jar-se la demanda d’energia deuen, 
per tant, guanyar-se, no esperar.

Per a ampliar el consens 
entorn del replantejament de 
la demanda d’energia, caldria 
combinar la conquesta del poder 
polític amb un canvi del que la 
població considera políticament 
acceptable en cada moment.57 
Amb tot, els polítics per si sols no poden propiciar un 
futur tan diferent.

Un enfocament per a augmentar la participació en la 
presa de decisions és a través de formes de democràcia 
directa.58 Això es complica potencialment per la nostra 
addicció cultural al consumisme.59 Si una proporció 
significativa de persones confia en el consumisme com 
a fals satisfactor en resposta a necessitats emocionals, 
espirituals o físiques insatisfetes, no actuen d’acord amb 
els seus millors interessos. Encara que això suposa un 
repte per als plantejaments que es basen en una major 
participació de la majoria, no és segur que les persones 

51 El canvi climàtic és una emergència global complexa, cosa que significa que es caracteritza per estar: “Més enllà de la memòria social, la incertesa, la 
retroalimentació desconeguda, difícil de definir. Aquestes emergències complexes són essencialment de naturalesa política i poden erosionar l’estabilitat 
cultural, civil, política i econòmica de les societats”. Rode, P, i Flynn, R (2020) “Towards a Concept and Framework for Governing Complex Emergencies”. EGI, 
Policy Brief 2, p.4.52 Adaptat de Rode, P, and Flynn, R (2020) ‘Towards a Concept and Framework’

52 Adapted from Rode, P, and Flynn, R (2020) ‘Towards a Concept and Framework for Governing Complex Emergencies’. EGI, Policy Brief 2.
53 Yet every major UK airport has expansion plans. Essex, J, and Sims, P (2021) ‘Transport Investment: The Zero Carbon Challenge’. Green House Think Tank, 

Figure 3.
54 For example, changing the EU’s Trans-European Transport Network programmes. See Ibid., Table 1.
55 Chapman, A (2021) ‘Stopping Fossil Fuel Extraction – a Lockdown Approach’. Green House Think Tank.
56 Cowan, D (2019) ‘What is a Citizens’ Assembly?’ Electoral Reform Society.
57 El ventall de polítiques considerades acceptables pel públic en general en un moment donat - “Overton window”. Wikipedia.
58 58 Cowan, D (2019) ‘What is a Citizens’ Assembly?’ Electoral Reform Society.
59 Foster, J (2022) ‘Rethinking Consumerism’. Green House Think Tank.
60 Foster, J (2017) ‘Towards Deep Hope: Climate Tragedy, Realism and Policy’. Green House Think Tank.
61 És a dir, el contracte social entre la població i l’Estat que la governa.

depenguin d’aquesta addicció cultural al consumisme 
fins a tal punt que s’oposin activament als canvis per a 
replantejar la demanda d’energia.

Sigui com sigui l’abast de les seves limitacions, sembla 
probable que l’ampliació de la participació exerceix un 
paper clau. Augmentarà la capacitat de les comunitats 
per a replantejar-se el seu espai i les seves pràctiques amb 
la finalitat de reduir la demanda energètica i respondre a 
l’emergència climàtica. Això podria ajudar a superar la 
pèrdua de control que suposa l’eliminació de la “opció 
del consumidor” d’utilitzar l’energia sense límits, però 
necessita un lideratge polític i comunitari capacitat per 

a declarar no sols que un futur 
realment positiu continua sent 
possible, sinó que necessita l’ajuda 
de tots per a donar-li forma. Tals 
accions es veuen reforçades 
per una “profunda esperança” 
derivada de l’acceptació que, 
si bé el nostre futur comú ja ha 
bloquejat els desastres i trastorns 
climàtics, encara queda una 
fràgil possibilitat d’evitar futures 
catàstrofes.60 Les respostes 
d’emergència a les restriccions 
del subministrament energètic 
després de la invasió russa 
d’Ucraïna ofereixen un indici del 
que és possible en el nostre món 
després de l’aparició de la Covid. 
No obstant això, els canvis de 

governança necessaris per a permetre que aquestes 
accions s’ampliïn, aprofundeixin i mantinguin encara 
estan per destil·lar.

Els canvis exposats podrien secundar-se en un 
nou acord polític que millori la vida de la majoria.61 Els 
polítics han de ser clars amb l’opinió pública sobre el 
que suposaria una situació d’emergència i quins canvis 
es requereixen en la demanda energètica. En l’apartat 
3 s’estudia un marc polític per a reduir la demanda 
energètica.

“No queda temps. El 
que hem fet fins ara és 
el que ens està portant 

al desastre climàtic. 
No queda temps per 

a una transició o 
transformació suau. En 

el seu lloc necessitem 
una metamorfosi de 
les nostres economies 

i societats”

https://www.lse.ac.uk/Cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB02-EN.pdf
https://www.lse.ac.uk/Cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB02-EN.pdf
https://www.lse.ac.uk/Cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB02-EN.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/static/2021/Transport_Investment_-_Aug_2021_v1.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/stopping-fossil-fuel-extraction-a-lockdown-approach/
https://www.electoral-reform.org.uk/what-is-a-citizens-assembly/
https://en.wikipedia.org/wiki/Overton_window
https://www.electoral-reform.org.uk/what-is-a-citizens-assembly/
https://www.greenhousethinktank.org/rethinking-consumerism/
https://www.greenhousethinktank.org/static/2017/towards_deep_hope_final.pdf
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2.4 Atendre a l’efecte de les 
pertorbacions

La disrupció és una part esencial del canvi ràpid que 
es necessita, ara és massa tard per a una transició 
gradual i ordenada al llarg d’una generació. (Secció 1.2). 
L’augment dels costos del subministrament d’energia 
procedent de combustibles fòssils, ja sigui per les 
pertorbacions del mercat mundial o per l’escalada dels 
impostos sobre el carboni, alterarà les normes socials 
i les pràctiques empresarials. L’augment dels costos de 
l’energia és important per a impulsar mesures de reducció 
de la demanda juntament amb l’eficiència energètica i 
els canvis tecnològics. No obstant això, podria tenir un 
impacte catastròfic en moltes llars i petites empreses, 
tret que el govern intervingui i faci costat activament a 
les persones i comunitats més vulnerables. Per tant, la 
governança d’emergència ha de proporcionar suport 
durant tota la interrupció per a evitar el risc d’incom-
pliment i malestar social. La política ha d’intervenir aviat 
per a evitar aquestes crisis avançant les polítiques socials 
més radicals necessàries. Les consideracions clau han de 
garantir:
• Els plans de transició justa (per a crear nous llocs de 

treball juntament amb un suport més ampli) ocupen 
un lloc central en el govern (Secció 3.4).62

• Satisfacció de les necessitats bàsiques de tots, per 
exemple mitjançant una Renda Bàsica Universal i 
uns Serveis Bàsics Universals. (Apartat 3.4).

• Tothom contribueix als esforços per reduir el consum 
energètic, incloses les elits i altres grans consum-
idors d’energia. Això podria suposar un ampli suport 
popular, fins i tot per a mesures més ambicioses.

• Els governs locals donen suport suficient a les 
comunitats de recursos perquè puguin mantenir-se a 
si mateixes durant la pertorbació. (Apartat 2.7).

Exemples d’on això ha tingut èxit en el passat s’inclouen 
en el Quadre 5. Per contra, el fracàs a l’hora d’abordar 
l’impacte social d’una proposta de pujada del preu dels 
carburants a França va provocar un malestar social 
generalitzat liderat pels gilets jaunes  (moviment de les 
armilles grogues). Optar per replantejar la demanda 
exigeix polítiques que no deixin a ningú enrere.63

62 Chapman, A, et al. (2018) ‘Unlocking the Job Potential of Zero Carbon’. Green House Think Tank.
63 Szuba, M (2022) ‘Energy Sobriety: Holy Grail of the Green Transition?’ GEF.
64 No hi ha proves empíriques que el creixement econòmic es desvinculi de les pressions mediambientals a l’escala necessària: Parrique, T, et al. (2019) 

Decoupling Debunked. Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability. A study edited by the European Environment 
Bureau EEB. European Environment Bureau. 

65 En 2021 el PIB mundial va créixer un 5,9% i es va reflectir en un augment del 6% de les emissions mundials de carboni – IEA (2022) ‘Global Energy Review: 
CO2 Emissions in 2021’.

66 Haberl, H, et al. (2020) ‘A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: Synthesizing the insights’. 
Environmental Research Letters 15.

2.5 Adoptar l’economia del 
postcreixement

Les estructures de governança també hauran de fer front 
a les pertorbacions relacionades amb el canvi cap a una 
economia posterior al creixement, ja que els canvis en 
l’ús de l’energia i l’economia evolucionen conjuntament. 
El consum d’energia i el creixement són indissocia-
bles.64,65 No és possible reduir significativament l’ús de 
recursos i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
sense estratègies orientades a la suficiència i sense una 
aplicació estricta dels pressupostos de carboni.66

En allunyar-se d’una economia centrada en el creix-
ement, és important tenir en compte tres característiques 
clau sobre com han canviat les economies del Regne Unit 
i Europa des de la dècada de 1970:
• El creixement econòmic s’ha desvinculat de l’ocu-

pació, centrant-se en canvi en l’acumulació de capital.
• Existeix una desconnexió cada vegada major entre el 

creixement del PIB econòmic i el benestar humà en 
un món superindustrialitzat. Això es deu sobretot al 
fet que els beneficis del creixement econòmic no es 
distribueixen equitativament.

• Com ja s’ha dit, el creixement ha provocat un 
augment absolut de les emissions de carboni i ha 
accelerat el col·lapse ecològic. 

La restricció dels subministraments energètics fa 
pujar els preus, com hem vist en el cas de la reducció 

Quadre 5. Aprendre de la Història: 
Redistribució i polítiques de benestar en 
temps de crisi

Hi ha exemples històrics de pertorbacions en les 
quals les crisis van portar a l’aplicació de polítiques de 
redistribució o benestar. Per exemple, el racionament 
d’aliments introduït per França en resposta al malestar 
social durant la Primera Guerra Mundial es va basar en 
la redistribució.63 El començament de la Segona Guerra 
Mundial va suposar la creació d’una xarxa d’Oficines 
d’Atenció al Ciutadà, al principi per a ajudar i reallotjar 
a les persones sense llar al Regne Unit. A França es 
va introduir l’assegurança de malaltia i al Regne Unit, 
després de la Segona Guerra Mundial, el National 
Health Service i el sistema de benestar social.

“Hem d’aspirar a una transició 
ordenada, però acceptant que ara 
estem en l’era del canvi disruptiu”.

https://gef.eu/wp-content/uploads/2018/12/GEF_ClimateJobs-brochure-main.pdf
https://gef.eu/event/sobriety-holy-grail-of-the-green-transition/
https://www.researchgate.net/publication/334453443_Decoupling_Debunked_Evidence_and_arguments_against_green_growth_as_a_sole_strategy_for_sustainability_A_study_edited_by_the_European_Environment_Bureau_EEB
https://www.researchgate.net/publication/334453443_Decoupling_Debunked_Evidence_and_arguments_against_green_growth_as_a_sole_strategy_for_sustainability_A_study_edited_by_the_European_Environment_Bureau_EEB
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2
https://www.researchgate.net/publication/340243504_A_systematic_review_of_the_evidence_on_decoupling_of_GDP_resource_use_and_GHG_emissions_part_II_Synthesizing_the_insights
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dels subministraments russos de petroli i gas després 
de la invasió d’Ucraïna al febrer de 2022 i en les crisis 
dels preus del petroli de les dècades de 1970 i 2000. Els 
impostos sobre el carboni i els controls sobre l’extracció 
de combustibles fòssils són importants i també limitaran 
el subministrament energètic. Els preus més alts del 
mercat energètic tendeixen a reprimir el creixement i, 
per tant, repercuteixen en tota l’economia. No obstant 
això, el preu global de l’energia en un sistema altament 
renovable depèn de nombrosos factors, com s’analitza en 
el Quadre 6.

És possible que les nostres economies es trobin ja en 
l’era de l’economia postcreixement, atès que “una vegada 
que hi ha suficient capital, els rendiments del capital 
cauen en l’estancament”. Unes taxes de creixement 
baixes i decreixents podrien ser ja la nova normalitat, 
amb el risc d’augmentar la desigualtat i el populisme.67 
Tret que abordem aquesta creixent desigualtat, la 
reducció de la demanda serà insostenible. Per tant, ara 
hem d’optar per una economia de redistribució en 

lloc de creixement.
En resum, la dinàmica posterior al creixement que 

s’ha explorat abans presenta reptes addicionals per als 
nostres sistemes de governança. Per tant, reconsiderar la 
demanda d’energia significaria un canvi tant en l’objectiu 
general de l’economia com en una major atenció a les 
polítiques redistributives (vegeu la secció 3.4).

67 Jackson, T (2019) ‘The Post Growth Challenge: Secular Stagnation, Inequality and the Limits to Growth’. CUSP. Ecological Economics 156.
68 Vegeu cita de Edward Norton, Fight Club.
69 Vegeu, per exemple, ‘Alternative Economic Indicators’. USDN.
70 ‘Better Life Index’. OECD.
71 ‘Emergency Governance for Cities and Regions’. LSE.

2.6 Redefinint l’objectiu (KPIs de 
Govern)

“Hem d’anar més enllà en el fet 
de veure la bona vida com a 

necessitat de “comprar coses que 
no necessitem, amb diners que no 
tenim, per impressionar a la gent 
que no t’importa (Fight Club)”. 68

El replantejament de la demanda d’energia i, per tant, 
l’adopció d’una economia posterior al creixement, 
exigeix que s’abandoni la mètrica única del creixement 
del PIB com a objectiu últim de l’economia. Això porta a 
les següents preguntes: amb què ha de substituir-se i com 
s’hauria d’abordar des de les nostres societats?

El cas és que l’economia es redirigeixi cap a propor-
cionar benestar suficient per a tots, dins de les fronteres 
planetàries, tal com s’explora al Quadre 7. 69,70

L’elecció, revisió i elaboració d’informes sobre 
aquests nous indicadors de governança econòmica han 
de realitzar-se de manera que es rendeixin comptes a 
tots els ciutadans i no s’afavoreixi a determinats grups 
o interessos. En el quadre 8 s’exposa un enfocament 
participatiu sobre aquest tema.

2.7 Reformar els sistemas de 
governança

Aquest informe posa en relleu les errades i la inadequació 
dels sistemes de gestió de govern actuals, la necessitat  
ara d’una governança d’emergència i la importància dels 
canvis en l’acció de govern per a redefinir el propòsit 
de l’economia centrat en el creixement.71 Els sistemes 
de governança solen trigar molt temps a evolucionar 
i estabilitzar-se, però la necessitat d’una acció pública 
d’emergència implica no sols intervencions immediates, 
sinó també la suspensió temporal o la introducció de 
canvis graduals en els sistemes de gestió de govern 
existents.

Aquestes tensions no poden resoldre’s fàcilment, 
però s’han de tenir en compte a l’hora de reformar la 
governança. Aquesta secció conclou esbossant una sèrie 
d’àmbits en els quals és necessari prendre decisions 
polítiques per a reformar la gestió de govern:

Quadre 6. Serà l’energia renovable per a 
tots més barata o més cara?

En l’actualitat, la generació d’energia renovable és 
significativament més barata que la de combustibles 
fòssils en molts mercats i, en termes generals, els preus 
de l’energia renovable subministrada directament 
(per exemple, de propietat privada o comunitària) 
estan baixant. No obstant això, el cost global del 
subministrament d’energia renovable depèn del 
nivell d’emmagatzematge d’energia (per exemple, 
emmagatzematge per bombament, bateries, 
emmagatzematge tèrmic), de la flexibilitat (resposta 
de la demanda, tarifes flexibles, càrrega intel·ligent 
de vehicles elèctrics) i de la presència d’energia de 
base (per exemple, nuclear, etc.).

https://cusp.ac.uk/themes/aetw/tj_ee_post-growth-challenge/
http://www.reddit.com/r/quotes/comments/ctw6k4/we_buy_things_we_dont_need_with_money_we_dont/
https://sustainableconsumption.usdn.org/initiatives-list/alternative-economic-indicators
https://www.oecdbetterlifeindex.org/
https://www.lse.ac.uk/cities/research/urban-governance/Emergency-Governance-for-Cities-and-Regions
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• Abordar els errors de transparència i responsabilitat
• Augmentar la participació i la localització
• Millorar l’avaluació i la presentació d’informes
• Reorientació de la inversió
• Reforma de la governança empresarial i mundial.

Maximitzar la transparència i la 
responsabilitat
Les nostres societats han d’estar intrínsecament lligades a 
les estructures polítiques. És necessària una democràcia 
més forta, una major participació, transparència i 
honestedat en la presa de decisions, a nivell nacional i 
local. La influència dels interessos creats ha de reduir-se 
dràsticament i denunciar-se de manera transparent, fet 
que requereix com a mínim:
• Redefinir els grups d’interès i endurir les 

normes sobre els grups d’interès. Limitar les 
hores d’accés als polítics electes i prohibir la pràctica 
de les portes giratòries amb interessos empresarials, 
durant i després de la carrera política.

• Garantir la plena transparència de l’accés i la 
influència en tota l’elaboració de polítiques. 
Restringir l’accés als comitès clau perquè els inter-
essos empresarials no puguin controlar els sistemes 
ni vetar canvis més eficaços.

• Eliminar la influència dels diners en la política.
• Limitar el temps en el poder (a nivell corporatiu 

com polític), reconèixer que el poder corromp.
• Assenyalar les resistències al canvi dels agents 

tradicionals (per exemple, comunitats de propie-
taris, empreses energètiques,).72

Participació i localització
La participació democràtica ha d’ampliar-se per a donar 
més poder als ciutadans, als moviments de la classe 
treballadora i als sindicats, a les campanyes i a l’acció 
directa als carrers. La participació activa podria garantir 
que els polítics responguin sempre en primer lloc als 
ciutadans.

72 Newell, P, and Martin, A (2020) ‘Towards a New Politics of Rapid Transition’. EIT Climate KIC.
73 En alguns països, entre ells el Regne Unit, també és necessari revisar el sistema electoral perquè tots participin per igual en la política.

La integració de la participació i la limitació de la 
influència dels interessos creats haurien de contribuir 
a reforçar la democràcia (com ja s’ha assenyalat). A 
això contribuiria un major traspàs de competències 
reguladores, juntament amb els recursos i el 
finançament necessaris. A més, els marcs reguladors 
haurien d’utilitzar-se per a permetre les intervencions a 
escala comunitària (per exemple, per a cobrir i generar 
ells mateixos una quantitat substancial de l’energia 
necessària). Aquestes intervencions a escala comunitària 
poden augmentar el compliment i la legitimitat a nivell 
local, contribuint així a l’èxit del canvi polític (vegeu 
l’apartat 3.3).

Una major participació dels ciutadans hauria de 
reposicionar-los (enfront de les corporacions, les elits 
o els propis polítics) com els que, en última instància, 
posseeixen el poder polític, no sols en els dies previs i 
posteriors a unes eleccions.73 El compromís democràtic 
hauria d’ampliar-se, per exemple, a través de la 
democràcia deliberativa en les comunitats (vegin-se les 
seccions 2.3 i 3.3). La plasmació de les decisions preses 
en polítiques nacionals i locals podria seguir a unes 
“jornades de deliberació” coordinades.

Quadre 7. Indicadors econòmics alternatius

Solen adoptar la forma d’un conjunt d’indicadors que mesuren el benestar de diferents maneres. Entre les opcions es 
troben l’Indicador Genuí de Progrés (IPG) i les mesures de la Felicitat Nacional Bruta.69 El creixent suport a una alternativa 
es reflecteix en l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que afirma que “la vida és 
una mica més que les fredes xifres del PIB” en presentar el seu Índex per a una Vida Millor, dissenyat per a comparar 
el benestar entre països.70 És vital que les prioritats econòmiques incloguin la reducció de la desigualtat i la garantia 
que la reducció de la demanda energètica permeti una descarbonització prou ràpida. Altres prioritats econòmiques 
podrien incloure ocupacions d’alta qualitat i dignament remunerades i una millor sanitat pública. En alguns casos, el PIB 
podria continuar sent un objectiu secundari.

Quadre 8. Una Convenció Ciutadana per a 
acordar nous objectius econòmics

L’alternativa al PIB podria debatre’s i decidir-se 
democràticament, i hauria d’incloure el compromís 
de posar fi a la pressió per un desenvolupament 
i un creixement físic cada vegada majors i a l’ús 
de recursos associat, i d’establir pressupostos de 
carboni que donin prioritat al benestar. Una possible 
solució és una convenció ciutadana que s’encarregui 
i informi al govern nacional, amb el suport d’un grup 
d’experts. Podria ser similar a la que s’analitza en el 
Quadre 9.

https://www.climate-kic.org/insights/towards-a-new-politics-of-rapid-transition/
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Avaluació de l’eficàcia de les polítiques
També es necessiten nous processos rigorosos per a 
avaluar l’eficàcia de les polítiques. Per a això haurien 
d’utilitzar-se models econòmics que simulin els canvis 
reals en el consum i la producció i reflecteixin com 
respon l’economia en el seu conjunt. Els marcs d’aval-
uació han de rendir comptes públicament i estar vinculats 
a informes transparents sobre els pressupostos anuals de 
carboni. També és necessari informar amb transparència 
sobre la influència dels interessos creats. Tota avaluació 
ha de rendir comptes tant dins com fora del govern.

La rendició de comptes i l’aval-
uació dels avanços climàtics a 
Europa no estan vinculades a la 
participació ciutadana, i els Governs 
no estan obligats a actuar en conseqüència. Per exemple, 
el Regne Unit compta amb un Comitè independent sobre 
el Canvi Climàtic (UKCCC), on els seus membres són 
experts però el Govern no està obligat a seguir les seves 
recomanacions.74 De la mateixa manera, la Convenció 
Francesa per el Clima (Convention Citoyenne pour 
le Climat) va ser un procés aïllat sense un paper en 
l’avaluació dels resultats de l’aplicació de les polítiques 
acordades.75 En el requadre 9 es presenta una proposta 
d’assemblea ciutadana permanent.76

En alguns casos, els reptes legals poden provocar 
canvis en les polítiques individuals i en sistemes més 
amplis. 

74 Vegeu la pàgina web de la UKCCC website.
75 Vegeu la pàgina web de la Convention Citoyenne pour le Climat website.
76 Citizens Assemblies (2022) ‘European Citizens’ Assembly: A New Model for Decision-Making’; Extinction Rebellion, ‘Citizens’ Assembly’.
77 Es tracta del nivell d’inversió en actius de capital fix. Vegeu Essex J, (2014) ‘How to Make Do and Mend the Economy’: Rethinking Investment Strategies for 

Construction and Industry to Meet the Challenge of Sustainability. Green House Think Tank.
78 Per exemple, el Llibre Verd del Tresor del Regne Unit s’utilitza per a justificar i prioritzar inversions sense cap vincle amb els pressupostos de carboni, i molt 

menys amb la reducció de la demanda energètica. Els procediments haurien d’actualitzar-se per a desplaçar l’impacte de les decisions d’inversió pública – 
Dawney, E (2021) ‘Measuring What Matters: Updating the Treasury’s ‘Green Book’ for the Climate Emergency’. Green House Think Tank.

79 Per exemple, mesurar el rendiment energètic de l’energia invertida (EROI). See Essex J, (2014) ‘How to Make Do and Mend the Economy’: Rethinking 
Investment Strategies for Construction and Industry to Meet the Challenge of Sustainability. Green House Think Tank. 

Repensar la inversió

La majoria dels països tenen estratègies d’inversió 
econòmica no declarades que augmenten la demanda 
d’energia. El canvi a una economia de postcreixement 
ha de trencar el cicle de construcció de  més infrae-
structures, habitatges, indústries i capacitat de venda al 
detall, la qual cosa augmenta la producció i el consum 
de productes, energia i crea una major dependència 
dels recursos.77 La reducció de la producció d’energia i 
materials hauria de reflectir-se en una reducció massiva 
de la inversió en béns de capital. Les noves estructures, 

eines, models i estratègies de gover-
nança han de limitar i reorientar 
deliberadament les pautes d’inversió.

En aquest sentit es necessiten 
canvis en la gestió de govern per a reorientar la inversió. 
Per exemple, l’ampliació de les carreteres se substituiria 
per la inversió en noves rutes d’autobús, mentre que els 
treballs de reutilització i reciclatge reduirien la inversió 
en eliminació de residus. D’aquesta manera, la inversió 
redirigida descarbonitzarà tant la producció com el 
consum, al mateix temps que transformarà els sistemes 
d’infraestructures en lloc de continuar creixent. Els 
canvis polítics per a reduir la demanda (vegeu l’apartat 
3) haurien d’anar acompanyats de canvis significatius 
en la despesa pública (i privada) a través de canvis en la 
governança:

1. Reformar l’avaluació de les decisions 
d’inversió del sector públic per a tenir en compte 
per separat i prioritzar els impactes climàtics, socials 
i sobre la biodiversitat.78

2. Fer que les estratègies econòmiques rendeixin 
comptes públicament amb objectius explícits en 
lloc de supòsits ocults. L’anàlisi de cost-benefici i la 
rendibilitat de la inversió haurien de substituir-se 
per la mesura de les reduccions de les emissions de 
carboni i l’ús de l’energia.79

3. Avaluar l’ús de l’energia i els impactes 
climàtics de totes les inversions. Com la política 
energètica, igual que la sanitària, és transversal a 
tots els sectors, hauria de reflectir-se en la presa 
de decisions de tots els governs, i no continuar 
veient-se superada per l’actual primacia dels 
ministeris d’Economia i Hisenda.

Quadre 9. La necessitat d’una Assemblea 
Ciutadana Permanent per a reforçar els 
mecanismes d’avaluació independents i 
impulsar la rendició de comptes

Una assemblea ciutadana permanent i una secretaria 
permanent independent (com la UKCCC) capaç 
d’avaluar les polítiques, la gestió i l’eficàcia de 
l’aplicació, així com d’obligar legalment als governs a 
actuar, significaria que els governs són responsables 
davant els ciutadans de complir els compromisos 
climàtics. Això també podria augmentar la capacitat 
d’acció col·lectiva per a reduir la demanda 
energètica76 de la governança. Aquestes polítiques 
asseguren que són efectives desafiant les 
inconsistències (vegeu el quadre 10).

“Necessitem un 
Ministeri d’Inversió.”

https://www.climate-kic.org/insights/towards-a-new-politics-of-rapid-transition/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/
https://citizensassemblies.org/european-assembly/
https://extinctionrebellion.uk/be-the-change/citizens-assembly/
https://www.greenhousethinktank.org/static/2014/make_do_and_mend_inside2_small.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/static/2014/make_do_and_mend_inside2_small.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/static/2021/measuring_what_matters_-_updating_the_green_book_v1.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/static/2014/make_do_and_mend_inside2_small.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/static/2014/make_do_and_mend_inside2_small.pdf
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80,81,82,83

Canvis en els sistemes de governança 
empresarial i internacional
Les empreses (incloses les multinacionals) solen donar 
prioritat a la maximització del rendiment de les inver-
sions a curt termini (juntament amb l’acumulació de 
capital a llarg termini), mentre que els aspectes socials 
i mediambientals més amplis tenen menys pes o queden 
al marge de les decisions clau. El mateix ocorre amb les 
institucions internacionals, que sovint estan al servei del 
poder econòmic i polític. Prova d’això és la importància 
relativa que es concedeix als mecanismes de la UNFCCC 
per a informar voluntàriament sobre els progressos 
realitzats en relació amb els acords climàtics, en 
comparació amb les normes de l’Organització Mundial 
del Comerç. Les propostes de reforma es debaten àmpli-
ament en altres fòrums. Alguns aspectes especialment 
rellevants per a la reducció de la demanda energètica són: 

80 Gallage-Alwis, S,  and Eaton, S (2021) ‘The Rise of Climate Change Litigation in Europe’. Signature.
81 Per exemple, la decisió de 2019 del Tribunal Suprem neerlandès va determinar que el Govern havia de reduir urgent i significativament les emissions de 

carboni (vegeu informe aquí).
82 Per exemple, va fracassar un recurs contra la decisió del govern britànic de permetre una tercera pista en l’aeroport de Heathrow, però el Tribunal Suprem 

del Regne Unit no va revelar que el pla no es va avaluar en relació amb la preferència de l’Acord de París de limitar l’escalfament global a 1,5 °C per sobre 
dels nivells preindustrials. Això posa en relleu la necessitat de reforçar també la governança jurídica. Vegeu Higham, C (2021) ‘The Emerging Use of the Law 
as a Vehicle for Climate Protest’. LSE.

83 En el moment de redactar aquest informe, s’estaven duent a terme recursos legals contra el fracàs del govern britànic a l’hora de comptar amb polítiques per a: 
-aïllar totes les llars (End Fuel Poverty Coalition (2022) ‘Legal Challenge Against Government’s Fuel Poverty Failings Launched’) 
– frenar el transport aeri (Grant, A (2022) ‘Leeds Bradford Airport Expansion Campaigners Taking Government to Court Over “fantasy” Jet Zero Strategy’. 
Yorkshire Evening Post) 
– augmentar la demanda de trànsit per carretera en lloc de reduir-la (Transport Action Network, ‘Our Legal Challenges’).

84 Per exemple, al Regne Unit no s’aplica l’exigència que les empreses que obtenen contractes públics importants mantinguin plans de reducció de les 
emissions de carboni. Govern britànic (2021) ‘Procurement Policy Note 06/21: Taking Account of Carbon Reduction Plans in the Procurement of Major 
Government Contracts’. 

85 Altres normes d’informació per a la governança corporativa de l’acció climàtica tendeixen a ser voluntàries: Global Reporting Initiative and CDP. 
86 Per exemple, vegeu Dearden, N (2020) ‘Trade Secrets: The Truth About the US Trade Deal and How We Can Stop It’. Global Justice Now; and Dietrich, M 

(2021) ‘Should the European Union Fix, Leave or Kill the Energy Charter Treaty?’. Business & Human Rights Resource Centre.

• Obligar a reduir el carboni i l’energia (amb 
major prioritat sobre la legislació de competència i 
les normes comercials). Els compromisos voluntaris 
de les empreses són insuficients.84,85 

• Substituir els règims de comerç de drets 
d’emissió del Regne Unit i la UE. Són corruptes i 
cars. Un impost sobre el carboni en origen seria una 
mesura més clara i senzilla. 

• Ampliació de la legislació sobre govern corpo-
ratiu. La nova normativa podria redefinir l’objecte 
de les empreses i definir el desgast ecològic i social 
com a anticompetitiu. 

• Reformar les normes comercials i la gover-
nança internacional. Això hauria d’incloure les 
normes i acords comercials, especialment entre 
el Nord i el Sud globals. Ha de desmantellar-se el 
Tractat sobre la Carta de l’Energia i reformar les 
normes de l’WTO.86

Quadre 10. El paper dels desafiaments jurídics 
en el canvi de la governança i les polítiques

Cada vegada hi ha més reptes legals per 
a reforçar l’acció climàtica a tota Europa.80  
Aquests reptes inclouen:

• Quan la política nacional no s’ajusta als compromisos 
internacionals.81

• Quan els compromisos climàtics no es reflecteixen 
en les decisions individuals d’inversió.82

• Quan les polítiques no prioritzen la reducció de la 
demanda.83

“Les pautes d’inversió en 
l’economia són el vincle entre

el present i el futur”.

https://www.signaturelitigation.com/the-rise-of-climate-change-litigation-in-europe-sylvie-gallage-alwis-and-stephanie-eaton/
https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-Netherlands-20-12-2019.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/the-emerging-use-of-the-law-as-a-vehicle-for-climate-protest/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/the-emerging-use-of-the-law-as-a-vehicle-for-climate-protest/
https://www.endfuelpoverty.org.uk/legal-challenge-against-governments-fuel-poverty-failings-launched/
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/transport/leeds-bradford-airport-expansion-campaigners-taking-government-to-court-over-fantasy-jet-zero-strategy-3857319
https://transportactionnetwork.org.uk/campaign/legal-action/
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0621-taking-account-of-carbon-reduction-plans-in-the-procurement-of-major-government-contracts
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0621-taking-account-of-carbon-reduction-plans-in-the-procurement-of-major-government-contracts
https://www.globalreporting.org/
https://www.cdp.net/en
https://www.globaljustice.org.uk/news/trade-secrets-truth-about-us-trade-deal-and-how-we-can-stop-it-nick-dearden/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/should-the-european-union-fix-leave-or-kill-the-energy-charter-treaty/
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Apartat 3. Polítiques per a repensar la demanda d’energia

87 Marignac, Y (2022, 1 April) ‘Introducing Energy Sufficiency and the Need for Sufficiency Modelling’. Berlin Energy Transition Dialogue 22 [Webinar]. Veure 
també ‘Energy Sufficiency: The Missing Driver on the Way to Carbon Neutrality in “Catching Up Economies”’. Cactus.

88 Saheb, Y (2021) ‘COP26: Sufficiency Should Be First’. Buildings & Cities. 
89 Saheb, Y (2022, 1 April) ‘The need for sufficiency policies in the international context’. Berlin Energy Transition Dialogue 22 [Webinar]. Veure també ‘Energy 

Sufficiency: The Missing Driver on the Way to Carbon Neutrality in “Catching Up Economies”’. Cactus.
90 Per exemple, ‘Sustainable Transport: Avoid-Shift–Improve’. Innotrans.
91 Be Lean, be clean and then be green – ‘The London Plan: Chapter Five London’s Response To Climate Change – Policy 5.2 Minimising Carbon Dioxide 

emissions’. Alcalde de Londres i Assemblea de Londres.
92 Saheb, Y, et al. (2018) ‘The Zero Energy Concept: Making the Whole Greater Than the Sum of the Parts to Meet the Paris Climate Agreement’s Objectives’. 

Current Opinion in Environmental Sustainability 30, pp.138–150.
93 Reduir i reutilitzar abans que reciclar, valorar i eliminar - Comissió Europea, “Directiva marc sobre residus – European Commission, ‘Waste Framework 

Directive’.
94 IPCC (2022) ‘IPCC Sixth Assessment Report: Mitigation of Climate Change’.

Aquesta secció destaca fins a quin punt replantejar la 
demanda energètica requereix noves polítiques en tots 
els sectors. En primer lloc, s’hauria de donar prioritat 
a les “polítiques de suficiència” no energètiques per 
sobre de les mesures relacionades amb l’oferta i l’efi-
ciència energètica, per exemple utilitzant la jerarquia de 
polítiques Evitar-Canviar-Millorar (secció 3.1). A contin-
uació, s’examina la forma en què han de combinar-se els 
paquets d’intervencions per a transformar les pràctiques 
juntament amb les infraestructures (secció 3.2). Les 
polítiques eficaces han de ser prou audaces i combinar 
processos de compromís amb incentius i mesures 
coercitives (reglaments) (secció 3.3). És fonamental que 
la redistribució s’integri en les polítiques de reducció de 
la demanda energètica (secció 3.4) i que la resiliència 
s’incorpori a les intervencions (secció 3.5).

3.1 Prioritzar la suficiència

La suficiència energètica es defineix com “l’objectiu de 
satisfer les necessitats de serveis energètics de tots, ajustant al 
mateix temps la seva naturalesa i quantitat per a mantenir la 
demanda d’energia a un nivell que no posi en perill la capacitat 
de càrrega de la Terra”.87 Les polítiques de suficiència 
són polítiques no energètiques.88 Les polítiques de 
suficiència es defineixen com un conjunt de mesures i 
pràctiques quotidianes que eviten la demanda d’energia, 
materials, terra, aigua i altres recursos naturals al mateix 
temps que proporcionen benestar per a tots dins dels 
límits planetaris.89

Com s’indica en la secció 1, l’eficiència energètica i la 
instal·lació d’energies renovables no són suficient per si 
soles, ni han de considerar-se la primera opció. Per tant, 
ha de donar-se prioritat a la reconsideració de la demanda 
d’energia per a desbloquejar una descarbonització molt 
major i més ràpida. Però sovint aquestes polítiques no 
existeixen o estan poc desenvolupades. Per això s’han 
creat marcs com Evitar-Canviar-Millorar per a distingir i 
prioritzar els diferents tipus d’intervenció política.
Per a oferir suficiència:

• Les nostres societats han de donar molta més 
importància a evitar la necessitat de productes i 
serveis que consumeixen molta energia i emeten 
altes emissions de carboni. Això inclou eliminar 
gradualment les activitats que no poden descar-
bonitzar-se i parar el continu creixement en tots els 
àmbits (per exemple, llars, frigorífics, automòbils, 
entorn construït).

• Això replantejarà la manera de passar a una 
producció i un consum més eficients des del punt 
de vista energètic, en lloc d’impulsar el creixement 
de la demanda d’energia. Això mateix representaria 
un canvi de l’actual societat de consum individual-
itzat a una societat més redistributiva que reutilitza 
i comparteix el que ja tenim, utilitzant de manera 
diferent els productes, edificis i infraestructures 
existents.

• Junts limitaran la necessitat de noves millores en 
reduir substancialment la quantitat de nou desenvo-
lupament, producció i consum. Al seu torn, es reduirà 
dràsticament la quantitat d’energia renovable (així 
com de materials i infraestructures) necessària per 
a descarbonitzar completament les nostres societats. 

Aquest marc Evitar-Canviar-Millorar s’ha utilitzat per 
a garantir que la reducció de la demanda es prioritza a 
través de les estratègies de transport,90 i és coherent amb 
les jerarquies utilitzades des de fa temps per a orientar 
la reducció de l’ús de l’energia en els edificis91,92 i per 
a l’economia circular93. Aquest és també el marc de 
reducció de la demanda en el Sisè Informe d’Avaluació 
de l’IPCC.94 En la Figura 1, aquest marc d’Evitar-Canvi-
ar-Millorar s’utilitza per a establir exemples de polítiques 
per a reduir la demanda d’energia en les àrees de 
calefacció d’edificis, consum de carn i làctis, i transport 
(especialment conduir i volar).

https://cactus-energy-sufficiency.eu/wp-content/uploads/2022/04/220401_CACTUS_sufficiency_webinar-BETD.pdf
https://www.buildingsandcities.org/insights/commentaries/cop26-sufficiency.html
https://cactus-energy-sufficiency.eu/wp-content/uploads/2022/04/220401_CACTUS_sufficiency_webinar-BETD.pdf
https://cactus-energy-sufficiency.eu/wp-content/uploads/2022/04/220401_CACTUS_sufficiency_webinar-BETD.pdf
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innotrans/news/news-article/6151/
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan/past-versions-and-alterations-london-plan/london-plan-2016/london-plan-chapter-five-londons-response/policy
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan/past-versions-and-alterations-london-plan/london-plan-2016/london-plan-chapter-five-londons-response/policy
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10058851/1/Zero Energy concept_Final_Clean.pdf
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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Figura 1. El marc Evitar-Canviar-Millorar per a     
prioritzar la demanda energètica  

95 96 97 98

95 Els avions elèctrics i propulsats per hidrogen no són (encara) viables des del punt de vista financer ni operatius des del punt de vista comercial. L’ús de 
biocombustibles per als vols o el transport marítim competirà directament amb la producció d’aliments, que es veurà limitada per la reducció dels fertilitzants 
nitrogenats, que consumeixen molta energia, i per la pressió dels canvis en els patrons climàtics i el nivell del  mar.

96 Els processos químics de producció de ciment i de producció de ferro en alts forns per a fabricar acer no poden descarbonizarse fàcilment. L’ús d’hidrogen 
per a fabricar acer encara s’està provant i consumeix molta energia. Els forns d’arc elèctric poden refondre ferralla d’acer en el marc d’una economia circular.

97 Com es reflecteix en la nova política de transports d’Escòcia per a reduir el total de quilòmetres recorreguts amb cotxe en un 20% per a 2030. Transport 
Scotland (2021) ‘Reducing Car Use for a Healthier, Fairer and Greener Scotland’.

98 Chapter 3 of Rinkinen, J, et al. (2020) Conceptualising demand: A distinctive approach to consumption and practice. Routledge.

En primer lloc, evitar el consum excessiu i reduir la 
demanda de productes i serveis d’alt consum energètic:
Parar l’expansió de les infraestructures i l’entorn construït, ja que consumeixen 

energia per a la seva construcció i, a continuació, generen més energia a través 
del seu ús. Eliminar la fabricació d’acer en alts forns i la producció de ciment.95

Reduir la demanda global de calefacció, entre altres coses modificant les 
restriccions urbanístiques sobre la grandària dels edificis i les normes de 

construcció (incloent la calefacció i refrigeració passives com a norma) i les 
normes socials sobre calefacció i refrigeració.

Substituir l’ampliació dels aeroports pel desmantellament de la capacitat 
aeroportuària.

Prohibir els avions privats i els vols nacionals. Limitar el transport aeri. Fabricar 
menys cotxes i més petits. Eliminar els vols de llarga distància i tot el transport 

marítim impulsat per combustibles fòssils.96

Evitar la necessitat de viatjar.97

Eliminar gradualment l’agricultura industrial, reduir la industrialització dels aliments i 
minimitzar la necessitat de refrigeració.98

Prohibició de la publicitat de les activitats que cal reduir (per exemple, la compra 
d’automòbils, els vols).

Després, substituir (i compartir):
Reutilitzar els actius existents (en lloc de substituir-los o ampliar-los), com la 
reutilització d’edificis i la reassignació de l’espai viari existent a carrils per a 

autobusos i bicicletes.

Substituir el cotxe privat pel transport públic, els desplaçaments a peu i amb 
bicicleta. Substituir els vols de negocis i d’oci per viatges amb tren, més 

vacances locals i reunions en línia. Prohibir els lliuraments de productes l’endemà 
de la compra.

Reduir la necessitat de calefacció en els edificis mitjançant la millora de l’eficiència 
energètica.

Gravar les activitats amb altes emissions de carboni i incentivar les alternatives 
amb menys emissions de carboni/energia, com la substitució de vehicles tot 

terreny per petits cotxes elèctrics

A continuació millorar les pautes de consum existents 
mitjançant mesures relacionades amb l’oferta:

Accelerar la substitució de les calderes de gas per bombes de calor.

Substituir els cotxes de gasolina/dièsel per vehicles elèctrics.

https://www.transport.gov.scot/media/50872/a-route-map-to-achieve-a-20-per-cent-reduction-in-car-kms-by-2030.pdf
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3.2 Polítiques integrades

És fonamental que el desenvolupament de polítiques per a 
replantejar la demanda d’energia comprengui i abordi les 
causes profundes que donen forma a aquesta demanda. 
Això s’explora a través de la recerca en els àmbits de la 
“teoria de la pràctica” i els “sistemes d’aprovisionament” 
(vegeu el Quadre 11).99 100

El desenvolupament de la política necessita:
• Fer visibles les polítiques que afecten la demanda 

d’energia i abordar múltiples sectors de manera 
coherent.

• Canviar les pràctiques socials i empresarials 
juntament amb la reutilització de les infraestructures, 
per exemple a partir de la informació i l’educació 
dels ciutadans, així com mitjançant intervencions 
directes i pràctiques clau (per exemple, utilitzant 
impostos i subvencions).

• Abordar l’oferta i la demanda en paral·lel.101

99 Shove, E, at al. (2012) The Dynamics of Social Practice: Everyday Life and How it Changes. Sage.
100 Bayliss, K, and Fine, B (2020) A Guide to Systems of provision: Who Gets What, How and Why. Palgrave Macmillan.
101 Un exemple de la interdependència de l’oferta i la demanda s’observa en la ramaderia lletera: quan va disminuir la demanda de llet sencera, va augmentar 

l’oferta de formatge – Mearman, A (2022) ‘Guia de l’enfocament dels sistemes de proveïment: A Review’. Green House Think Tank.
102 Veure vídeo animat a petició– ‘Episode 5 - Using Non Energy Policies to Reduce Demand’ Demand Centre. YouTube.
103 Veure Shove, E (2018) ‘What is Wrong with Energy Efficiency?’ Building Research & Information 46:7, pp.779–789.
104 Royston, S, et al. (2018) ‘Invisible Energy Policy: A New Energy for Energy Demand Reduction’. Energy Policy 123.
105 Elizabeth Shove, Gordon Walker and Sam Brown (2014) ‘Material Culture, Room Temperature and the Social Organisation of Thermal Energy’. Journal of 

Material Culture 19(2), pp.113–124.
106 Shove, E (2009) ‘Beyond the ABC: Climate Change Policy and Theories of Social Change’. Environment and Planning A 42, pp.1273–1285. 
107 Watson, M, et al. (2020) ‘Challenges and Opportunities for Re-framing Resource Use Policy with Practice Theories: The Change Points Approach’. Global 

Environmental Change 62.

Això significa que sectors individuals com l’energia o 
el transport no poden considerar-se de forma aïllada, 
com està ben establert en l’àmbit de la salut. Gran part 
de la demanda actual d’energia no es deu a la política 
energètica ni a un únic àmbit de la política.102  (veure 
Quadre 12 ).103 104 105

Les campanyes de conscienciació poden canviar 
la nostra forma de vida, per exemple la temperatura a 
la qual rentem la roba. No obstant això, el desenvolu-
pament de paquets de mesures polítiques requereix 
un canvi fonamental que s’allunyi de l’actual depend-
ència excessiva dels enfocaments psicològics socials 
dominants, com el “model ABC” (les persones tenen 
una actitud i després es comporten d’una determinada 
manera, dins d’un context).106 En el seu lloc, es requereix 
una major dependència i una comprensió més profunda 
de la “teoria de la pràctica”, que fins ara només ha tingut 
un impacte limitat en les polítiques.107

Els canvis són molt més significatius quan es 
modifiquen les pràctiques socials i empresarials (també 
a través de l’educació) juntament amb sistemes més 
amplis: infraestructures, edificis i sistemes complets de 
prestació de serveis, contractes i cadenes de submin-
istrament. Les polítiques han de combinar una oferta 
física diferent amb l’educació perquè els canvis resultin 
més fàcils i es vegin recompensats, com es destaca en 
el requadre 13. A més, els sistemes de provisió tenen 
un element cultural irreductible que exerceix un paper 
important en l’impuls de la demanda. És fonamental 
que les noves normes socials estiguin arrelades en les 
institucions (p. ex. escoles i hospitals) i integrats en les 

Quadre 11. Introducció a la teoria de la 
pràctica i els sistemes d’aprovisionament
• La teoria de la pràctica explica la societat, la cultura i 

la pràctica diària dels individus com a resultat de les 
estructures existents i de l’acció individual.99

• Els sistemes de subministrament d’un bé o servei són 
la combinació dels factors econòmics i socials que 
intervenen tant en la seva creació com en la seva 
utilització.100

Quadre 13. Exemples de paquets 
d’intervenció per a canviar les pràctiques 
socials i empresarials

Transport:
• Reintegrar l’atenció domiciliària en els barris perquè 

les visites puguin fer-se a peu o amb bicicleta.

• Prohibir els vols de curta distància i abaratir els 
viatges amb tren, prohibir la publicitat, relocalitzar el 
turisme i canviar la cultura empresarial perquè vegi 
els vols com un cost i no com un avantatge.

Calefacció domèstica:
• Educar en els nous usos per a viure còmodament en 

una casa aïllada.

Quadre 12. Polítiques energètiques invisibles

Moltes polítiques creen demanda energètica fins i 
tot sense ser conscients, per la qual cosa l’augment 
de l’ús d’energia i les emissions de carboni passen 
desapercebuts, invisibles.104 Un bon exemple 
d’això és la forma en què les temperatures d’ambient 
reflecteixen les normatives de construcció, que 
estableixen que les habitacions han d’escalfar-se 
o refredar-se a una temperatura de  18-22 °C.105 És 
possible canviar ràpidament  aquestes normes. Per 
exemple,  l’agost de 2022 es va introduir una nova llei 
espanyola per a limitar la calefacció i la refrigeració de 
tots els edificis (excepte els habitatges) amb calefacció 
fins a 19 °C i refrigeració per sota de 27 °C.

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-dynamics-of-social-practice/book235021
http://link.library.eui.eu/portal/A-Guide-to-the-Systems-of-Provision-Approach-/GZQrrQsh-lM/
https://www.greenhousethinktank.org/a-guide-to-the-systems-of-provision-approach/
https://www.youtube.com/watch?v=2_nw0X29Xm4
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09613218.2017.1361746
https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/127391/3/invisibleenergypolicy.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1359183514525084
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/a42282
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019313858
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nostres cultures (per exemple, a través dels mitjans de 
comunicació).

3.3 Intervencions efectives

A més de l’enfocament conjunt del disseny de 
polítiques exposat anteriorment, és important que 
les intervencions siguin prou eficaces. Per això són 
fonamentals l’acceptació i el compliment. Les inter-
vencions eficaces requereixen un equilibri adequat de 
disseny participatiu juntament amb educació, restriccions 
publicitàries, inversió, exploració cultural, normativa 
i compliment. Les intervencions eficaces ofereixen a la 
gent opcions significatives i una direcció clara dins dels 
canvis col·lectius més amplis abans esmentats.

És important reconèixer que per a cada sector i 
activitat existeix una gamma de possibles tipus d’inter-
venció, encara que alguns semblin fàcils de descartar 
per inversemblants. En la figura 2 es presenta una 
progressió de tipus d’intervenció de més febles a més 
fortes. Les mesures més apropiades variaran en funció 
del moment, el lloc i l’àmbit polític

Un major compromís, participació i implicació en la 
presa de decisions tendeix a augmentar el compliment 
individual i ajuda a millorar l’eficàcia del desenvolu-
pament, l’aplicació i el compliment de les polítiques. 
Perquè les intervencions polítiques siguin eficients a 
l’hora d’aconseguir la reducció de la demanda energètica 
necessària, han d’ajustar tant l’audàcia de la intervenció 
com el nivell de participació. La Figura 3

108 Essex,J,etal.(2021) ‘Global Public Investment Requirements for Zero Carbon: Rethinking International Climate Finance, Aidand Transport Investment’. Green 
House Think Tank.

109 Veure Supercharge Mewebsite
110 Stirling, A, and Caddick, D (2022) ‘Warm Homes, Cool Planet: A Package to Fix the UK’s Energy Price Crisis’. New Economics Foundation.
111 Veure un lloc web de transport gratuït.

destaca els diferents graus de mandat públic creats 
pels diferents nivells de compromís. Com més partici-
patiu sigui el procés de decisió i aplicació de les inter-
vencions, més forts seran els incentius (carrots) i les 
regulacions (sticks) que poden aconseguir l’acceptació i 
el compliment.

Les intervencions eficients solen aplicar múltiples 
polítiques que regulen (stick) i incentiven (carrot). Per 
exemple, l’impost sobre el carboni del combustible 
d’aviació combinat amb la subvenció dels viatges amb 
tren constitueix una forta motivació per al canvi. Encara 
existeixen subvencions netes als combustibles fòssils en 
la producció i el consum.108 Cal revertir-los tots.

Per a augmentar l’escala i la taxa de canvi d’una 
política, és necessari desplaçar-se cap a la dreta dels 
rangs presentats en la Figura 2 fins a aconseguir un 
canvi suficient.109 Això pot requerir avaluació i repetició 
(secció 2.7). En alguns àmbits pot ser necessària tota 
una arquitectura de mesures polítiques que incorpori 
múltiples incentius, desincentius i formes de participació. 
El requadre 14 explora l’abast de la reestructuració 
dels preus per a desbloquejar els canvis en les activitats 
quotidianes de les persones en àmbits polítics difícils.

No obstant això, és estrany que els preus siguin 
eficaços per si sols, per les raons exposades en les 
seccions 3.2 i 3.3.

110 111

Figura 2. La gamma de diferents tipus d’intervenció política 
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https://www.greenhousethinktank.org/static/2021/Global_Public_Investment_Requirements_for_Zero_Carbon_-_Oct_2021_v1.pdf
https://www.superchargeme.org/
https://neweconomics.org/2022/09/warm-homes-cool-planet
https://afreeride.org/
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Comportament i cultura
L’estímul per si sol (també conegut com a teoria de 
l’empenta) es basa únicament en el canvi de compor-
tament. Sovint no s’aborden les motivacions subjacents i 
l’addicció cultural que s’oculten a les accions, per la qual 
cosa es corre el risc “d’anar per llana i sortir esquilat”.112

L’educació té un paper a fer  no només en la formació 
de noves normes socials, sinó també a visibilitzar com a  
socialment inacceptables els comportaments que van en 
contra del replantejament de la demanda energètica i de 
l’interès comú (vegeu el requadre 15). Pot ser que fins 
i tot sigui necessari acordar característiques protegides 
addicionals per a normalitzar formes de vida de baix 

112 Newell, P, et al. (2021) ‘Changing our Ways? Behaviour Change and the Climate Crisis’. The Cambridge Sustainability Commission on Scaling Behaviour 
Change, p.26.

113 Kaye, BK, et al. (1995) ‘Increasing Seat Belt Use Through PI&E and Enforcement: The Thumbs Up Campaign’. Journal of Safety Research 26(4), pp.235–
245.

114 La Llei d’Igualtat del Regne Unit (2010) defineix com a característiques protegides l’edat, la discapacitat, el canvi de sexe, el matrimoni i la unió civil, 
l’embaràs i la maternitat, la raça, la religió o les creences, el sexe i l’orientació sexual.

115 Purpose Disruptors (2021) ‘Advertised Emissions: The Carbon Emissions Generated by UK Advertising’.
116 Rapid Transition Alliance (2022) ‘Waking-Up to Adverts Promoting Polluting Lifestyles’.
117 Sims, P (2021) ‘A Proposal for Restricting Manipulative Advertising in Public Spaces’. Green House Think Tank.
118 Essex, J, et al. (2021) ‘Global Public Investment Requirements for Zero Carbon: Rethinking International Climate Finance, Aid and Transport Investment’. 

Green House Think Tank.

consum energètic limitant la discriminació (per exemple, 
no conduir o no volar).114

També és important garantir que l’eficàcia de les 
polítiques per a replantejar la demanda energètica no es 
vegi soscavada per la publicitat o altres influències corpo-
ratives en la cultura. Les xarxes socials i els programes 
de televisió de pagament normalitzen els cotxes de luxe 
i la moda ràpida. Com pot la gent acceptar el fet que 
no existeix les “escombraries” mentre els anuncis i les 
xarxes socials normalitzen els productes d’un sol ús i la 
cultura del fer servir i llençar? La publicitat augmenta el 
consum. Es calcula que l’impacte del sector publicitari 
al Regne Unit va provocar un augment de les emissions 
de carboni de 186 MtCO

2
 (el 28% de totes les emissions 

de carboni territorials del Regne Unit) en 2019.115 Amb 
l’objectiu que les intervencions dirigides a replantejar 
la demanda siguin eficients, es fonamental abordar els 
factors que perpetuen les normes socials d’elevat consum 
energètic. (vegeu el requadre 16).116 117

En última instància, perquè les polítiques siguin 
eficients, és necessari abordar la disparitat de costos 
perversos entre les opcions dependents dels combus-
tibles fòssils i les alternatives. Aquestes continuen sent 
habituals, sobretot a causa de les subvencions netes 
als combustibles fòssils.118 Per exemple, actualment 

Quadre 14. Reestructuració dels preus de 
l’energia i els serveis energètics

Existeix una tensió entre la necessitat d’augmentar 
els preus dels combustibles fòssils i les activitats 
d’alt consum energètic, i la necessitat de garantir 
que tothom pugui permetre’s alternatives i que 
aquestes satisfacin les seves necessitats bàsiques. 
Reestructurar els preus, passant del pagament lineal 
per ús a la tarifació diferencial (cobrant menys per 
les primeres unitats utilitzades) o a la tarifació fixa, 
pot ajudar a evitar-ho. Per exemple, una tarifació 
diferencial de l’energia minimitzaria la pobresa 
energètica i desincentivaria la forma de vida d’alt 
consum energètic per als qui s’ho puguin permetre.110 
De la mateixa manera, un preu fix subvencionat per a 
accedir al transport públic combinat amb la tarifació 
viària i la reforma de l’impost de circulació podria 
garantir que no sigui més barat conduir. De la mateixa 
manera, les taxes als viatgers freqüents desincentiven 
els estils de vida excessius.111

Quadre 15. Cinturons de seguretat: L’educació 
com a exemple d’una legislació eficaç

L’educació pot establir les bases d’un canvi legislatiu, 
com va ocórrer amb els cinturons de seguretat en els 
automòbils. El significat de la seguretat en els cotxes 
va canviar ràpidament, però era necessari que els 
cinturons de seguretat fossin obligatoris perquè les 
empreses els instal·lessin.113

Figura 3. Graus de participació democràtica per mandat complert
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https://www.rapidtransition.org/wp-content/uploads/2021/04/Cambridge-Sustainability-Commission-on-Scaling-behaviour-change-report.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002243759500021H
https://www.purposedisruptors.org/advertised-emissions
https://www.rapidtransition.org/wp-content/uploads/2022/05/8292_Waking_up_to_Adverts_Promoting_Polluting_Lifestyles_01_compressed.pdf
https://www.greenhousethinktank.org/a-proposal-for-restricting-manipulative-advertising-in-public-spaces/
https://www.greenhousethinktank.org/static/2021/Global_Public_Investment_Requirements_for_Zero_Carbon_-_Oct_2021_v1.pdf
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els vols entre ciutats del Regne Unit són dues vegades 
més cares que els trens, però sis vegades més intensives 
en carboni.119 Això hauria de canviar tant les eleccions 
dels consumidors com les decisions d’inversió de les 
empreses (vegeu el requadre 14). La reestructuració dels 
preus hauria d’ajudar a crear incentius de preus clars per 
canviar les pràctiques empresarials i socials. Els mandats 
més estrictes (vegeu la figura 3) poden requerir un major 
nivell de compromís per a aconseguir el compliment de 
les polítiques, però també per a aconseguir un canvi 
ampli en les pràctiques socials i empresarials.

3.4 Redistribució

“Dos terços de les famílies britàniques 
podrien veure’s sumides en la pobresa 

energètica aquest hivern amb la pujada 
prevista del topall del preu del combustible. 
Això és catastròfic. No és una crisi del cost 

de la vida: és una emergència social.”120

Optar per replantejar la demanda d’energia significa oferir 
formes de vida de 1’5 °C per a tots.121 Però les polítiques 
esmentades no seran suficients per a aconseguir-ho 
tret que hi hagi una distribució equitativa de l’energia 
renovable disponible. Europa està sobreindustrializada 
i té riquesa suficient per a garantir el benestar de tots, 
però actualment està desigualment distribuïda. El 10% 
dels europeus més rics i els ciutadans del Regne Unit 
són responsables del 36% de les emissions de carboni. 
Wilkinson i Pickett122 van evidenciar com la desigualtat 
afecta a tots, no només als més pobres.

Si acceptem que el subministrament d’energia serà 
limitat i reduït (com s’exposa en l’apartat 1) i que tothom 
té dret a satisfer les seves necessitats bàsiques, hi ha raons 
de pes perquè la nostra societat limiti l’accés desigual a 
l’energia distribuint-la de forma més justa. Aquesta redis-
tribució és una opció, però no fer-ho afecta a tots i suposa 
un risc de malestar social i, potencialment, de col·lapse 
institucional (vegeu l’apartat 2.4), a més de no limitar 
el canvi climàtic. A continuació s’analitzen tres tipus de 
polítiques econòmiques redistributives:
• Redistribució en el marc de programes de reducció 

de la demanda energètica
• Redistribució de la riquesa i la renda
• Redistribució del treball i de les oportunitats de 

subsistència.

119 Bell, L (2021) ‘UK Domestic Flights Nearly 50% Cheaper Than the Train, But Six Times Worse for Carbon’. Which?. 
120 Crerar, Pippa (2022, 19 August) ‘Two-thirds of UK Families Could Be in Fuel Poverty by January, Research Finds’. The Guardian.
121 HotorCool, ‘1.5-Degree Lifestyles’.
122 The impacts of inequality affect rich and poor alike. See Wilkinson, R, and Pickett, K (2009) The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do 

Better.
123 Switzerland: Swiss Government (2021) ‘Taxe sur le CO2 et taxe sur les billets d’avion’. Canada: Lobby Climatique Citoyen (2021) ‘Le revenu climatique au 

Canada’. Statement of 3,500 economists in favour of carbon dividends: ‘Economists’ Statement on Carbon Dividends’.
124 Comissió Europea, ”Fons social per al Clima”. 

Aquestes intervencions polítiques poden servir per a 
distribuir els costos i beneficis que planteja la demanda 
energètica. Això no només és essencial per a garantir que 
la gent no surti perdent, sinó que també determinarà la 
naturalesa i la prioritat de les opcions polítiques, tant per 
a replantejar la producció com la demanda d’energia.

Redistribució com a part dels programes 
de reducció de la demanda energètica
Aquesta secció ja  ha presentat l’abast de les possibles 
intervencions per a ajudar a replantejar la demanda 
d’energia: polítiques com la reestructuració dels preus 
(Requadre 14), quotes, drets d’emissió i prohibicions 
que fan que l’accés de les persones a l’energia i als 
serveis energètics no es basi únicament en la capacitat 
de pagament. També és possible utilitzar els ingressos 
procedents dels impostos sobre el carboni o altres 
desincentius financers per a fer costat a les comunitats 
i persones més afectades per aquestes actuacions. Totes 
aquestes són maneres de redistribuir els recursos. Les 
següents subseccions exploren algunes opcions clau 
identificades.

Fons socials. La fiscalitat de la producció i el consum 

insostenibles pot utilitzar-se per a crear un fons social 
de suport a la transició ecològica. Això s’ha provat tant 
a Suïssa com a Canadà,123 i el fons social (limitat) que 
acompanya a l’Acord Verd Europeu.124

Quotes. Reduir el subministrament d’energia 
augmentarà els preus i tindrà repercussions distrib-
utives. Introduir quotes i prioritzar l’ús de recursos 

Quadre 16. Fins a on s’ha de restringir la 
publicitat?
Existeixen arguments de pes a favor d’una reforma 
integral de la normativa sobre publicitat. Hi ha tres 
propostes:
Prohibir la publicitat de productes amb alt contingut en 
carboni117

Restringir la publicitat manipulativa en els espais públics 
amb la finalitat de crear un espai cultural d’informació i 
compromís públic118

Prohibir tota publicitat durant una emergència climàtica, 
ja que podria augmentar les emissions fins a un 28% 
(vegeu més amunt).

https://www.which.co.uk/news/article/uk-domestic-flights-nearly-50-cheaper-than-the-train-but-six-times-worse-for-carbon-aYwUE7R92OaX
https://www.theguardian.com/society/2022/aug/17/two-thirds-of-uk-families-could-be-in-fuel-poverty-by-january-research-finds
https://hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles/
https://equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
https://equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/dossiers/protection-du-climat-et-loi-sur-le-co2/taxe-sur-le-co2-et-taxe-sur-les-billets-d-avion0.html
https://ccl-france.org/2021/06/15/le-revenu-climatique-au-canada/
https://ccl-france.org/2021/06/15/le-revenu-climatique-au-canada/
https://www.econstatement.org/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
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escassos per a serveis i necessitats essencials és més 
just. Això s’aplica ara a l’energia, com va ocórrer amb 
els aliments i altres recursos escassos durant la Segona 
Guerra Mundial. Això podria incloure, per exemple, 
donar prioritat a la calefacció d’hospitals i residències de 
gent gran. Les quotes i assignacions envien un missatge 
clar a la població que les necessitats bàsiques de tots, i els 
serveis col·lectius, són el primer. Aquest fet pot contribuir 
a l’acceptació pública.125

Serveis bàsics universals. Es tracta d’una proposta 
per a estendre serveis públics com la “sanitat universal” 
a altres àmbits.126 Té una sèrie d’avantatges: i) garanteix 
que tothom tingui cobertes les  necessitats bàsiques, ii) 
és una forma de redistribució que redueix la desigualtat, 
iii) compta amb una àmplia acceptació pública i iv) en 
molts casos és un mecanisme de prestació més rendible. 
Alguns exemples són:
• Provisió d’habitatges “socials” assequibles que 

permetin a més persones viure prop del seu treball, 
fet que redueix la demanda energètica dels desplaça-
ments al treball

• Subsidis energètics universals (vegeu el quadre 
17)127

• Transport públic local gratuït amb serveis ampliats, 
sense els quals moltes persones continuarien 
depenent del cotxe.

Centrar-se en el consum extrem. La majoria de les 
emissions procedeixen del 1% i el 10% més rics, l’anom-
enada “elit contaminant”. L’1% més ric del món causa 
la meitat de totes les emissions de l’aviació mundial.128 
Limitar aquest consum extrem (per exemple, prohibir 
els jets privats) pot ser necessari per a reduir la demanda 
energètica en algunes zones. No obstant això, també 
té una finalitat simbòlica, ja que aquestes polítiques 
restringeixen de manera molt visible el consum excessiu 
d’energia de les elits i deixen clar que no “seguiran com 
sempre”, mentre la resta han de fer canvis. Aquestes 
polítiques canvien les 
normes socials en estigma-
titzar el consum excessiu.
T r a n s f o r m a c i o n s 
dirigides i finançades 
amb fons públics. Per 
exemple, la millor manera 
d’optimitzar l’eficiència 
energètica de les llars seria a 
través del sector públic, que 
s’encarregaria de dur-lo a 

125 Szuba, M (2022) ‘‘La sobrietat energètica: el sant greal de la transició verda?” GEF.
126 Gough, I (2017) ‘Recomposing Consumption: Defining Necessities for Sustainable and Equitable Well-being’. Philosophical Transactions of the Royal Society 

A 375(2095).
127 Gough, I (2019) ‘Universal Basic Services: A theoretical and moral framework’. The Political Quarterly 90(3), pp.534–542.
128 Gössling, S, and Humpe, A (2020) ‘The Global Scale, Distribution and Growth of Aviation: Implications for Climate Change’. Global Environmental Change 65.
129 Green Party of England and Wales, ‘Policy EC777’.

terme carrer a carrer, com es va fer amb la calefacció 
central en gran part del Regne Unit en els anys setanta.

Finançament públic dels costos inicials. El 
finançament públic és necessari quan no tothom pot 
permetre’s una mesura (per exemple, la rehabilitació 
energètica d’habitatges) a causa de la limitació dels 
ingressos disponibles, especialment en les llars amb 
rendes més baixes. Altres exemples són les subvencions 
per a panells solars en teulades i la compra de vehicles 
elèctrics.

Redistribució de la riquesa i la renda
Un sistema fiscal redistributiu. Encara que és 
necessari garantir que les intervencions de reducció de 
la demanda siguin redistributives perquè la descarbon-
ització sigui justa, també es necessita una redistribució 
més àmplia per abordar la desigualtat existent i subjacent 
(com s’assenyala en la secció 1). Els menys rics corren 
el risc de ser els més perjudicats per la descarbonització, 
ja que són els que més gasten en energia i els que menys 
contribueixen al canvi climàtic.

Garantir que les mesures específiques siguin 
justes. Els beneficis regressius per a l’adopció de mesures 
específiques haurien de reflectir-se en un augment dels 
impostos per a les rendes més altes. Per exemple, és 
més probable que els rics adquireixin bombes de calor i 
vehicles elèctrics subvencionats, fet que els beneficiaria 
desproporcionadament del finançament públic d’aquests; 
això podria compensar-se amb impostos elevats per a 
aquests grups socials. Això també pot tenir un impacte 
indirecte en la reducció del consum excessiu dels grans 
emissors.

Renda bàsica universal. Vincular una renda bàsica 
universal a una moneda local podria ajudar a reduir 

la demanda reorientant la 
despesa dins de l’economia 
local. També hi ha propostes 
d’un “impost i dividend 
del carboni” pel qual tots 
els ciutadans rebin la 
mateixa part dels ingressos 
procedents dels impostos 
sobre la contaminació.129 
Aquesta mesura podria 

Quadre 17. Un subsidi energètic universal

Una Assignació Universal d’Energia que 
donés a cada llar o ciutadà un nombre 
determinat d’unitats d’energia gratis 
o a un preu subvencionat beneficiaria 
desproporcionadament als més pobres.128 No 
obstant això, garantir a tothom l’accés a una certa 
quantitat d’energia permet que els augments 
dels preus de l’energia domèstica siguin més 
acceptables, ja que la càrrega recau més en els 
que més poden pagar.

https://gef.eu/event/sobriety-holy-grail-of-the-green-transition/
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2016.0379
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-923X.12706
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307779
https://policy.greenparty.org.uk/ec.html
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combinar-se amb el repartiment del treball i la reducció 
de la setmana laboral.130

Redistribució del treball i els mitjans de 
subsistència
Transició justa mitjançant plans d’ocupació 
ecològica. Això és absolutament crític. Alguns sectors 
han de ser eliminats progressivament o reduir-se substan-
cialment. Es necessiten plans púbics de transició justa 
per a la creació de nova ocupació verda, junt amb altres 
mesures de suport transitori als treballadors, inclosa la 
requalificació.131 Les comunitats més dependents d’un 
treball que sigui suprimit progressivament o reduït 
substancialment seran les més afectades: la producció de 
combustibles fòssils, l’agricultura industrial, l’aviació i el 
transport marítim, la producció d’acer i ciment, i alguns 
sectors manufacturers com la fabricació de vehicles. Han 
de comptar amb el suport i garantia social.132

Propietat compartida de la generació d’energia 
renovable. Quan els sistemes d’energia renovable 
distribuïda són propietat de les comunitats, els agricultors 
i els municipis, la gent participa en el control de la 
producció de la pròpia energia renovable. S’ha comprovat 
que això redueix el  consum d’energia entre un 20 i un 
45% i crea riquesa i oportunitats a nivell local.133

3.5 Resiliència

Encara que no és el tema central d’aquest informe, 
és evident que, al costat de la mitigació, es necessitaran 
aspectes d’adaptació al clima. Per tant, augmentar la 
resiliència de la societat es converteix en una prioritat. 
A nivell cultural, la resiliència també pot reforçar-se 
a través de diversos mitjans de suport per a ajudar les 
persones a trobar un nou sentit a la vida més enllà del 
consumisme, per exemple a través de l’aprenentatge, les 
arts, la comunitat i el treball amb el món natural.

La reducció de la demanda pot, per si mateixa, 
alleujar la pressió sobre les infraestructures existents i 
millorar la resiliència. Per exemple, pot diversificar les 
formes en què es satisfà la demanda en permetre una 
gamma més àmplia d’opcions de transport dins d’una 
àrea local, incloent caminar, anar en bicicleta i carrils 
exclusius per a autobusos. La reducció de la demanda 
pot crear folgança o redundància en un sistema, la qual 

130 Onaran, Ö, and Calvert Jump, R (2022) ‘A Shorter Working Week as Part of a Green Caring Economy: Feminist Green New Deal Policy Paper’. The 
Women’s Budget Group.

131 Chapman, A, et al. (2018) ‘Unlocking the Job Potential of Zero Carbon’. Green House Think Tank.
132 Button, D, and Coote, A (2021) ‘A Social Guarantee: The Case for Universal Services’. NEF. Seedat, I (2021) ‘Universal Basic Income and Universal Basic 

Services: A New Social Guarantee’. The Unprecedented Impacts of COVID-19 and Global Responses, pp.147–162.
133 REScoop Plus, ‘D2.3 – Data Analysis Report’.
134 Sistemes d’enginyeria que satisfan les necessitats quotidianes sense comprometre els sistemes ecològics, socials i econòmics dels quals dependran les 

generacions futures per a satisfer les seves pròpies necessitats. Vegeu la pàgina web de la Global Association for Transition Engineering website.

cosa pot fer-lo més flexible i adaptable als canvis (i a les 
pertorbacions a grans trets).

La guerra d’Ucraïna ha demostrat que l’energia i la 
seguretat alimentària són àmbits clau en els quals els 
països europeus necessiten reforçar la seva capacitat de 
resistència. Algunes idees inicials inclouen:
• Propietat pública dels recursos clau, amb l’Estat sent 

capaç d’adoptar una visió a més llarg termini.
• Reorientar la inversió pública en tecnologia cap a 

àmbits com l’enginyeria de transició134

• Permetre que les decisions es prenguin a nivell local 
per a facilitar respostes ràpides i adequades.

• Subministrament descentralitzat d’energia i aliments 
mitjançant la capacitació de les comunitats perquè 
siguin propietàries (o copropietàries) dels mitjans de 
producció i distribució d’aliments i energia.

• Ús selectiu de monedes locals per a ajudar a resistir 
els repunts macroeconòmics.

• Deixar de centrar-se únicament en l’eficiència 
energètica i crear espai per a la capacitat d’excedents 
i l’emmagatzematge, que poden augmentar la 
dependència.

• Minimitzar les necessitats socials i emocionals insat-
isfetes, així com les intervencions preventives de 
salut mental per a maximitzar la capacitat individual 
per fer front a la incertesa.

La pròpia elaboració de polítiques pot fomentar la resil-
iència en ser flexible i adaptable. Això es veu facilitat per 
la claredat entorn dels objectius (secció 2.6) i la reforma 
dels sistemes de governança (secció 2.7).

https://gala.gre.ac.uk/id/eprint/35676/1/35676_ONARAN_Shorter_Working_Week_Report.pdf
https://gef.eu/wp-content/uploads/2018/12/GEF_ClimateJobs-brochure-main.pdf
https://neweconomics.org/2021/09/a-social-guarantee
https://blog.westminster.ac.uk/den/wp-content/uploads/sites/25/2021/09/THE-UNPRECEDENTED-IMPACTS-OF-COVID-19-AND-GLOBAL-RESPONSES.pdf
https://blog.westminster.ac.uk/den/wp-content/uploads/sites/25/2021/09/THE-UNPRECEDENTED-IMPACTS-OF-COVID-19-AND-GLOBAL-RESPONSES.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/9df55ac0-e8d6-442a-8418-f93367946d48/D2.3 - Data Analysis Report.pdf
https://www.transitionengineering.org/
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Secció 4 – Narratives per repensar la demanda

135 Creutzig, F, and Roy, J (2022) ‘IPCC Sixth Assessment Report: Chapter 5, Demand, Services and Social Aspects of Mitigation’. IPCC.
136 Hopkins, R (2020) From What Is to What If. Chelsea Green Publishing.

La realitat exposada al principi d’aquest informe no 
és fàcil de dir ni de sentir. No obstant això, fins que no 
s’accepti aquesta realitat, repensar la demanda estarà 
fora del nostre abast. Les narratives exerceixen un paper 
important a l’hora de permetre que la nostra societat, 
i en particular els polítics i els partits polítics, debatin, 
reconeguin i acceptin aquesta realitat. No obstant això, 
és fonamental reconèixer les seves limitacions. Els 
missatges poden ser cooptats pel corrent dominant, o 
subvertits i distorsionats per conspiracions; per si sols és 
probable que siguin insuficients per a provocar els canvis 
necessaris.135 Simplificar els missatges pot reduir-los a 
instruccions mancades d’explicació, que encaixen en una 
frase feta, però que poden no comunicar la comprensió 
més àmplia necessària per replantejar la demanda.

Els missatges  també funcionen millor quan es 
presenten als ciutadans solucions a “problemes que ja 
tenen”, la qual cosa no és possible en molts dels exemples 
citats.136 Les campanyes també són, per definició, un 
procés descendent en el qual es diu als ciutadans la 
resposta o el que han de fer. És probable que gran part de 
la comprensió i l’apreciació de la necessitat de replante-
jar-se la demanda, així com la creació de consens sobre 

com respondre, només poden donar-se a través de la 
comunicació bidireccional (això està relacionat amb 
la gamma d’eines democràtiques de la figura 3). Això 
significa que la participació i la deliberació col·lectiva 
poden ser almenys tan importants com els missatges i 
la narrativa.

En qualsevol cas, els missatges continuen sent 
necessaris (vegeu l’apartat 2.3). Aquesta secció no 
pretén oferir un enfocament exhaustiu dels missatges. 
Més aviat s’examinen algunes de les consideracions clau 
per a comunicar la importància, els aspectes pràctics i 
les implicacions de replantejar-se la demanda. S’explora 
com les narratives per a repensar la demanda han de ser: 
coherents; diferenciades; i audaces, sensibles i evolutives.

4.1 Construir narratives coherents 
per a repensar la demanda

Hi ha algunes àrees en les quals és important construir 
narratives coherents per a establir un coneixement comú 
del veritable abast i les implicacions de l’emergència 
climàtica, i per a crear consens sobre la resposta 
necessària. Entre elles es troben les següents:

La necessitat de replantejar-se la demanda. La 
secció “Benvinguts a la realitat”, al principi d’aquest 
informe, presenta una descripció general dels fets que 
justifiquen la necessitat de replantejar-se la demanda. Es 
podria perfeccionar, però és fonamental comptar amb 
una explicació clara i coherent de per què és necessari 
replantejar-se la demanda i reduir el consum d’energia. 
Això hauria d’incloure la necessitat d’acceptar la disrupció 
com un factor crític per a limitar el canvi climàtic.

“Sovint ens centrem massa a 
simplificar les coses, però quan 

simplifiquem les coses... augmenta 
el risc de distorsió. Que és el que va 

ocórrer amb la [vacuna] Covid”. “Cal prendre’s molt seriosament 
els missatges i la comunicació”

“No queda temps: necessitem 
una metamorfosi, no una 

transició ni una transformació. 
Hem de canviar-ho tot”.

“Hem de ser valents i confiar en 
nosaltres mateixos per a intentar 

explicar principis potser complexos, 
perquè si no ho fem, un altre 
explicarà una cosa diferent”.

“La qüestió és si la publicitat i els 
missatges són la resposta adequada.”

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter05.pdf
https://www.chelseagreen.com/product/from-what-is-to-what-if-paperback/
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Emmarcar l’objectiu de la nostra economia. 
“Creixement” és una descripció clara i senzilla de 
l’objectiu de la nostra economia i la nostra societat. 
Això fa que sigui fàcil relacionar-ho amb una narrativa 
de progrés. Aquest informe recull les crides en favor 
del “benestar per a tots”137 i de “viure dins dels límits 
mediambientals” com a objectius centrals clars tant 
del replantejament de la demanda com de les nostres 
economies i societats en general.

Elecció col·lectiva. El replantejament de la demanda 
i l’adopció de la disrupció i la redistribució han de 
presentar-se com a opcions col·lectives (en contrast 
amb l’statu quo). Tot i que 
molta gent les veu com les 
úniques opcions assenyades 
(un cop es doni suport a la 
narrativa general), és important 
reconèixer que continuen sent 
opcions. Presentar-les com a 
“necessàries” o “l’única opció” 
pot suposar una pèrdua d’autonomia, ja que pressuposa 
una resposta a la qüestió més important: si les nostres 
societats decideixen fer una contribució justa per a 
limitar les emissions globals. Aquesta elecció ha de ser 
reconeguda i no passar-se per alt. Per a moltes persones, 
els seus valors i els seus coneixements previs signifiquen 
que això pot semblar innegociable. Tanmateix, la realitat 
continua sent que, malgrat els acords mundials i els 
compromisos nacionals existents, es tracta d’una elecció 
que les nostres societats encara no han fet. Negar això és 
ignorar la necessitat d’ “aconseguir el suport suficient per 
a una acció suficient” (vegeu l’apartat 2.3) i la necessitat 
d’invertir els nostres diners en les nostres necessitats 
més bàsiques.

La deliberació col·lectiva és clau. És poc probable 
que en tinguem prou amb la comunicació unidireccional 
i descendent. Fins i tot si s’imposés la gestió de govern 
d’emergència, s’espera que la “prova social” i l’acceptació 
pública de la necessitat d’una resposta d’emergència 
requereixin processos deliberatius i participatius 

137 Veure el lloc web de WEAll.
138 Aquesta és la distinció entre valor instrumental i intrínsec en l’ètica mediambiental.
139 Berry, W (2014) ’Benvinguts al Antropoceno’.

significatius. Per tant, optar per repensar la demanda 
exigeix optar per integrar la deliberació i la participació 
en els nostres sistemes de governança.

El lloc de la humanitat en el món. La narrativa política 
dominant presenta a la humanitat 
com “en control”. Es presenta el 
medi ambient com un mer recurs 
que cal utilitzar, sense reconèixer el 
valor que té per dret propi.138 Això 
porta la idea que el nostre lloc en 
el món està separat de tota la resta 
i és superior a això. Les nocions 
que la humanitat pot “fer el que 

vulgui sense tenir en compte les conseqüències” i que 
“els humans poden gestionar els sistemes terrestres per 
a solucionar els problemes, sense importar si els deses-
tabilitzem” són maneres de pensar perilloses. Tot i que 
és àmpliament acceptat que la humanitat s’ha convertit 
en el principal motor de canvi a la Terra, seria incorrecte 
suposar que les implicacions d’aquest fet són àmpliament 
enteses.139 De fet, la humanitat desconeix molt sobre el 

“Una resposta preventiva [per 
a fer front al col·lapse climàtic] 
causarà trastorns massius [a 

les nostres economies]”.

“Ni tan sols els més rics 
poden dir que no els 

importa el benestar de la 
resta de la població”.

“Potser podríem confiar en la 
gent, i ells serien capaços de 

donar amb el que creuen que és 
la resposta correcta. Potser no 
ho fan, però podríem donar-los 

una oportunitat, en lloc de creure 
que els alts càrrecs en posicions 

d’autoritat coneixen les respostes, 
perquè això no va massa bé”.

https://weall.org/
https://www.semanticscholar.org/paper/Welcome-to-the-Anthropocene-Berry/7555c0e275ed775a4387a901c786cfe3d1aff57e
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que ocorre a la Terra.140 El Principi de Precaució demana 
a la humanitat que no confiï en aquesta manera de pensar, 
que el científic del clima Kevin Anderson descriu com un 
malentès deliberat de la ciència: delirant i ximplement 
optimista.141 Per tant, és útil emmarcar el lloc de la 
humanitat en el món com un lloc d’interdependència i 
responsabilitat intergeneracional.142

Consideracions clau en el disseny 
narratiu
La llista anterior explora les àrees en les quals és 
necessari construir una narrativa. No és exhaustiva ni 
completa. A l’hora de desenvolupar i acordar narratives 
clares és important tenir en compte:

La identitat. Les narratives solen conformar les 
identitats amb les quals els individus troben ressonància. 
La gent sol tenir moltes identitats al mateix temps, i la 
política de la identitat no sempre és útil. No obstant això, 

140 Fins avui, els científics han descrit i nomenat formalment al voltant de 1’8 milions d’espècies d’organismes, dels 10-100 milions potencials. Reece, JB, et al. 
(2011) Campbell Biology (ninth edn). Pearson, p.1284.

141 Gibbons, J (2016) ‘We’re Deluding Ourselves – Note My Words’. Village Magazine.
142 Com ja va explorar Aldo Leopold en el seu assaig “land Etich” del Sand County Almanac in 1949. Vegeu The Aldo Leopold Foundation, ‘A Sand County 

Almanac’.
143 Per exemple, vegeu el lloc web de Jon Alexander. 
144 Max Neef els descriu com “pseudosatisfactores”: coses que pretenen satisfer una necessitat, però que en realitat tenen poc o cap efecte sobre les 

necessitats reals. Vegeu  Khandewal, N (2016) ’La jerarquia de necessitats de Maslow enfront del model Max Neef de desenvolupament de l’escala humana’. 
Medium.

es podria considerar com les narratives assumeixen les 
respostes a la pregunta “qui som? De la mateixa manera 
que construir una identitat “europea” pot ajudar a superar 
les rivalitats nacionals, potser és necessari conrear 
identitats entorn de la idea que tots som “terrícoles” o 
“ciutadans del món”; al cap i a la fi, tots compartim una 
atmosfera i un pressupost global de carboni.

Agència i significat. Les narratives i els missatges 
tenen un impacte significatiu en la mesura en què les 
persones senten que les seves eleccions, opinions i 
accions importen, i si se senten part d’un esforç col·lectiu. 
A més, els canvis en les accions de govern i la implicació 
participativa en l’aplicació del canvi poden crear agència 
i significat. Per exemple, parlar de “la nostra economia” 
en lloc de “l’economia” i referir-se a les persones com 
a “ciutadans” en lloc de “consumidors” permet que les 
persones sentin que tenen dret a participar en les decisions 
econòmiques.143 Com és la “bona vida” podria ser una 
pregunta útil per a explorar l’abast de diferents formes 
de vida. Això podria ajudar a superar l’addicció cultural 
al consumisme i als estils de vida d’alt consum energètic. 

“La nostra societat no 
aconsegueix satisfer tota una sèrie 
de necessitats humanes. La nostra 

economia empeny a la gent a 
tota mena de falsos satisfactors i 

destrueix vides”144 

Parlar en termes de diners. El fet que les interven-
cions i els arguments s’emmarquin en termes de costos/
beneficis o en termes no financers influeix tant en 
els valors que es reforcen (vegeu la secció “Reforçar 
els valors” més endavant) com en la forma en què 
les persones entenen les opcions i les decisions que 
prenen. Per exemple, hauria la gent d’aïllar les cases 
per a “millorar el confort” o “reduir el malbaratament 
d’escalfor/energia” en lloc de per a “estalviar diners”?.

“Tenim una addicció al significat 
-els humans som màquines de 
crear significats-, en la cultura 

busquem el que ens ajuda a 
donar sentit al món i el que ens 
dona un significat personal”.

“[ La nostra] identitat [està] 
definida pels productes que 

comprem i mostrem als altres.”

https://villagemagazine.ie/were-deluding-ourselves-note-my-words-2/
https://www.aldoleopold.org/about/aldo-leopold/sand-county-almanac/
https://www.aldoleopold.org/about/aldo-leopold/sand-county-almanac/
https://www.jonalexander.net/
https://medium.com/@hwabtnoname/maslow-s-hierarchy-of-needs-vs-the-max-neef-model-of-human-scale-development-9ebebeabb215
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Augmentar l’honestedat en política. Sovint es tria (de 
manera conscient i inconscient) si la realitat es presenta 
de forma honesta (per brutal que sembli o deixi una tènue 
esperança).145 En molts casos, la realitat es dilueix, o es 
fa més acceptable amagant fets o suavitzant el llenguatge 
utilitzat. Per als polítics i pels partits polítics sovint 
és difícil ser francament honestos, sobretot sense ser 
acusats de catastrofistes. Malgrat 
això, tret que el públic conegui la 
realitat, no sols de la situació del 
canvi climàtic, sinó també de les 
opcions a les quals s’enfronta la 
societat com a resposta, com es 
pot aconseguir honestament un 
“suport suficient per a una acció 
suficient”?

Reforçar els valors. La forma en què s’elaboren les 
narratives i els missatges reforçarà (o per absència 
afeblirà) determinats valors. Alguns valors encaixen 
bé amb les intervencions per a replantejar la demanda 
(per exemple, valors intrínsecs 
com l’empatia, la integritat i l’hon-
estedat). Uns altres dificultarien 
l’èxit (per exemple, valors 
extrínsecs com “l’estatus social” o 
la “popularitat”).146

Les organitzacions ecolo-
gistes han d’examinar els valors i 
objectius que reflecteixen les seves 
comunicacions i campanyes, per  reduir el grau en què 
reforcen valors i objectius materialistes i d’ostentació.147

4.2 Diferenciació de les narratives 
per a repensar la demanda

Tot i haver assenyalat anteriorment alguns punts en els 
quals es necessiten missatges i narratives clars i coherents 
per a crear consens, hi ha altres aspectes del debat sobre 
el replantejament de la demanda en els quals pot ser 
molt beneficiós diferenciar l’èmfasi i les narratives en 
funció del context geogràfic o cultural. Es tracta sobretot 
de reconèixer la necessitat de comptar amb una àmplia 
base de suport en tota una sèrie de zones geogràfiques, 
edats, antecedents culturals, creences religioses, nivells 

145 Aquesta qüestió de l’honestedat en relació amb la presentació de climates cienceis discutit per Kevin Anderson en 2014 aquí (Citizen Action Monitor (2014) 
‘“Hem travessat el llindar entre el canvi climàtic acceptable i perillós”, diu Kevin Anderson’.) i ara és un principi fonamental de la campanya d’Extinction 
Rebellion.. 

146 Vegeu el lloc web de la Common Cause Foundation.
147 Crompton, T, and Kasser, T (2009) ‘Meeting Environmental Challenges: The Role of Human Identity’. WWF.
148 Climate Outreach, ‘Britain Talks Climate’.

educatius i coneixements previs.148 Perquè la nostra 
societat en el seu conjunt adopti el replantejament de 
la demanda, es necessita un alt nivell de conformitat. 
Per això, és important garantir que els discursos i els 
missatges arribin a un ampli ventall d’audiències. A 
continuació s’exposen algunes consideracions sobre on 
han de personalitzar-se les narratives per a arribar a 
públics concrets:

Utilitzar els valors per a atreure a diferents 
públics. En aquest cas existeix un equilibri inherent amb 

el punt anterior sobre els valors. 
Les narratives fan referència als 
valors perquè els missatges siguin 
comprensibles per a un públic 
concret; per exemple, “l’estalvi” 
ressona bé en alguns grups socials. 
Això podria ajudar a crear aliances 
més àmplies per al canvi. No 
obstant això, els missatges poden 

reforçar inadvertidament valors (sovint extrínsecs) que 
van en contra d’alguns aspectes del replantejament de la 
demanda energètica.
Pot ser útil variar el valor, tot i que cal trobar un equilibri, 
(normalment un dels valors intrínsecs que millor 

s’alineen amb el replantejament 
de la demanda) per evitar el risc 
que determinats valors soscavin 
els canvis necessaris en  contextos 
concrets.

Variar l’enquadrament d’inter-
vencions específiques. Hi ha 
moltes maneres d’emmarcar i 

canviar l’èmfasi de la comunicació sobre diferents inter-
vencions. Per a algunes audiències, pot ser millor posar 
l’accent en “carrots” per a fomentar el canvi, mentre que 
per a unes altres pot ser millor destacar “sticks” per a 
descoratjar els canvis excessius.

“Hem de superar la 
visió que “els altres 

faran això perquè ens 
farà impopulars i no 

fa guanyar vots”.

“Potser hauríem de parlar de 
l’abolició dels “privilegis energètics”?

“Es necessita un missatge 
complet: no barreres 

en la nostra mentalitat 
o tenir massa por de 

dir el correcte”.

“Al voltant d’un terç [de les 
persones] pateix una experiència 
traumàtica durant la infància. 

Això porta a un desig de 
seguretat i previsibilitat”.

https://citizenactionmonitor.wordpress.com/2014/12/06/we-have-crossed-the-threshold-between-acceptable-and-dangerous-climate-change-says-kevin-anderson/
https://citizenactionmonitor.wordpress.com/2014/12/06/we-have-crossed-the-threshold-between-acceptable-and-dangerous-climate-change-says-kevin-anderson/
https://citizenactionmonitor.wordpress.com/2014/12/06/we-have-crossed-the-threshold-between-acceptable-and-dangerous-climate-change-says-kevin-anderson/
https://commoncausefoundation.org/
https://assets.wwf.org.uk/downloads/meeting_environmental_challenges___the_role_of_human_identity.pdf
https://climateoutreach.org/reports/britain-talks-climate/
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“No emmarcar [la situació] com
un problema de demanda energètica”.

Múltiples visions de viatges i destinacions. Fer 
tangible el destí (després del període de canvi disruptiu) 
pot ajudar a crear un propòsit col·lectiu i acceptació. 
Ha de ser una visió a curt termini envers la vida actual 
de les persones. Les metàfores del viatge a través de la 
interrupció d’aquesta destinació ajuden a crear agència, 
acceptació i fe en aquest viatge col·lectiu. Les històries, 
metàfores i visions més eficaces variaran segons les 
societats i comunitats.

4.3 Narratives atrevides, sensibles i 
evolutives

També hi ha algunes consideracions estratègiques i 
accions pràctiques sobre com desenvolupar i utilitzar 
millor les narratives per a comunicar per què hem de 
replantejar-nos la demanda:

Aprofitar les crisis. Els períodes de tensió, pertorbació 
o incertesa creen espais  perquè les societats canviïn el 
que és acceptable i experimentin canvis significatius en 
les pràctiques socials i empresarials. Això podria incloure 
les ganes pel canvi després de fenòmens meteorològics 
extrems149. Cal preparar-se per a això (com la preparació 
davant catàstrofes humanitàries), i després aprofitar 
perquè el replantejament de la demanda no es vegi 
desbaratada pels canvis en les circumstàncies polítiques.

Garantir que els relats tinguin en compte la psico-
logia humana. Als governs els resulta més fàcil oferir 
més del que la gent està acostumada, o oferir el mateix a 
un preu més baix (per exemple, reduir l’impost sobre el 
combustible).  És més difícil imaginar una forma diferent 
de satisfer les necessitats, especialment si això requereix 

149  El concepte de preparació davant catàstrofes podria aplicar-se a les comunicacions d'emergència climàtica. Vegeu Comissió Europea, ‘European Civil 
Protection and Humanitarian Aid Operations’

canvis en les pràctiques socials. La gent es mostra 
comprensiblement ansiosa davant el canvi, sobretot i 
especialment quan s’enfronten a reptes immediats quan 
manquen de la capacitat per a afrontar-los o superar-los. 
És important que les narratives i els missatges compensin 
la por i l’evitació del canvi, els tabús i les estratègies 
d’afrontament de la gent (inclosa la negació de la neces-
sitat de canvi).

Refinament iteratiu. És impossible aconseguir  
missatges a la primera per a tots els públics. I que una 
narrativa no falli, no significa que no pugui millorar-se. 
Cal explorar nous enfocaments. Els aspectes clau del 
replantejament de la demanda  no han d’ometre’s per 
falta del que sembla una “bona narrativa”. No obstant 
això, el més important és aprendre que funciona i què 
no funciona a través de la retroalimentació i l’avaluació, 
idealment de manera rigorosa i independent.

“Hem de mostrar a la gent que 
la noció de creixement que els 

han donat diariàment, que 
significa més feina i serveis 
públics, és una mentida”

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/disaster-preparedness_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/disaster-preparedness_en
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Conclusió
Aquest informe exposa un enfocament de l’emergència 
climàtica que difereix enormement del que defensa la 
majoria del corrent polític dominant. Encara que alguns 
partits verds europeus reconeixen públicament moltes 
de les realitats i intervencions esbossades en aquest 
informe, continua existint una bretxa significativa entre 
la majoria de les posicions polítiques declarades i les 
seves conclusions.

Les solucions proposades no seran suficients. 
L’augment de la generació d’energies renovables, la millora 
de l’eficiència energètica i les solucions tecnològiques 
per si soles no permetran aconseguir l’objectiu de zero 
emissions de carboni. Les societats només poden limitar 
el perill climàtic i acabar amb la dependència de la nostra 
societat dels combustibles fòssils evitant la necessitat de 
demanda d’energia i passant a uns serveis energètics més 
compartits. Per tant, les nostres societats han d’optar 
per replantejar-se la demanda d’energia i, basant-se en 
aquesta nova comprensió, inspirar intervencions sistèm-
iques disruptives en les nostres economies.

Al seu torn, això exigeix pensar de manera diferent 
sobre el consum d’energia i com modificar-lo. Un 
enfocament diferent de la reducció de la demanda 
deixaria de centrar-se exclusivament en el canvi de 
comportament. En el seu lloc, es situaria en comprendre 
com la demanda d’energia se sustenta en les pràctiques 
quotidianes predominants i com estan vinculades a la 
forma en que es subministra l’energia, les intervencions 
poden qüestionar els supòsits que impulsen un consum 
d’energia cada vegada major. Es tracta, en efecte, de 
pensar en termes de viure bé dins d’una demanda 
energètica suficient. Malgrat tot, tret que es reconeguin 
els aspectes emocionals de la manera en que les persones 
es comprometen amb el canvi -i, en certa forma, l’addicció 
cultural al consumisme-, qualsevol intent de canvi  en la 
governança i les polítiques serà infructuós.

Aprofitar aquesta oportunitat requereix una base 
diferent per a l’elaboració de polítiques. Els paquets de 
polítiques eficients han d’anar més enllà d’una acurada 
combinació d’incentius (carrots), aspectes normatius 
(sticks) i una millor comunicació. Abordar les causes 
profundes de la mala salut o dels alts índexs de delin-
qüència exigeix intervenir més enllà de les fronteres 
comunitàries i departamentals; de la mateixa manera, les 
polítiques de demanda energètica han de situar-se en el 
context d’altres polítiques governamentals i recolzar-les. 
Això es pot fer vinculant la provisió d’infraestructures 
a l’educació o mitjançant intervencions holístiques que 
modifiquin simultàniament la producció i el consum. 
La planificació i la inversió han d’anar del bracet de 

polítiques que modelin intencionadament les normes 
socials al mateix temps que es limitin les tendències 
actuals que requereixen més producció i consum 
d’energia. Els missatges i incentius de dalt a baix no són 
suficients per a aconseguir aquests canvis. Els canvis 
polítics necessaris no són plausibles dins de les actuals 
estructures polítiques i econòmiques.

Resulta significatiu que aquest informe argumenti que 
és absolutament essencial fer canvis importants en els 
nostres sistemes de gestió pública i no extres opcionals. 
Aquest punt rares vegades es reconeix fora dels grups de 
protesta com Extinction Rebellion i continua havent-hi 
poques propostes integrals de canvis substancials en la 
governança en resposta a l’emergència climàtica (excepte 
algunes que demanen nous processos i accions de govern 
per a la planificació estratègica d’emergències).

Comprendre i navegar pel necessari replantejament 
de la demanda requereix el compromís dels ciutadans 
en lloc de comunicacions de dalt a baix, en cas contrari 
l’acceptació i el compliment seran limitats. Els governs 
també han de deixar de fer possible que els interessos 
privats bloquegin les transformacions necessàries. Es 
necessita una gestió de govern avaluativa, responsable i 
transparent que s’avanci a la injustícia amb una política 
social redistributiva.

Garantir que tothom contribueixi equitativament 
a aquest canvi i es beneficiï d’aquest requereix un 
enfocament redistributiu que redueixi la desigualtat. Això 
va més enllà d’acordar que les polítiques socials i climà-
tiques (i mediambientals en general) són necessàries i 
aplicar-les conjuntament. Tret que el govern garanteixi 
que els impactes se sentin de manera justa en tota la 
societat, les intervencions corren el risc de ser contrapro-
duents i causar malestar social.

Aquest informe no pretén donar totes les respostes. 
Una reducció significativa i ràpida del consum d’energia 
té implicacions importants, entre elles la d’acceptar la 
necessitat de posar fi al creixement econòmic continuat 
i prioritzar en el seu lloc el benestar per a tots. Aquest 
canvi de prioritats també es reflecteix en l’anàlisi que fa 
l’informe de les possibles narratives i les consideracions 
clau per a avaluar la seva idoneïtat.

És necessari que tots comprenguin i acceptin que la 
reducció substancial de la demanda energètica necessària 
per a limitar el canvi climàtic ha d’anar acompanyada de 
polítiques redistributives i canvis sistèmics en la gover-
nança. Només llavors tindrem a les nostres mans la 
possibilitat de dur a terme una reducció significativa de 
la demanda energètica.



Perquè les societats europees sobreindustrializadas aconsegueixin un nivell 
zero d’emissions de carboni en un termini compatible amb la limitació del 
perillós canvi climàtic, hem de reduir significativament la demanda d’energia. 
Això suposarà una ruptura amb el model tradicional. Aquest informe explora 
els enfocaments polítics necessaris per a prendre aquesta decisió, així com els 
canvis en la governança i les narratives que podrien posar-la al nostre abast.

 www.gef.eu
 GEF_Europe
 GreenEuropeanFoundation
 GEF_Europe

Més informació:
 www.greenhousethinktank.org
 GreenHouse_UK
 GreenHouseThinkTank

http://www.gef.eu
https://twitter.com/GEF_Europe
https://www.facebook.com/GreenEuropeanFoundation/
https://www.instagram.com/gef_europe/
http://www.greenhousethinktank.org
https://twitter.com/greenhouse_uk?lang=en
https://www.facebook.com/GreenHouseThinkTank/

