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Un operari de Gas Repsol a Vilatenim apila en primer terme 225 bombones de butà, el consum equivalent a 7,5 tones de CO2

LAIA CURCOLL
Girona

M és de 20 milio-
ns de bombo-
nes debutà pro-
jectades cap a
l ' a tmos f e r a .

Aquest és l'equivalent de lamitja-
na de gasos d'efecte hivernacle
(GEH), principalment diòxid de
carboni (CO2), que s'emeten des

de la ciutat de Girona cada any.
Així ho ha demostrat una investi-
gació de la Universitat de Girona
que ha fet un inventari de les
emissions d'aquests tipus de ga-
sos entre el 2001 i el 2006.
L'estudi determina que cada giro-
ní emet entre 7 i 8 tones de CO2

cada any com a conseqüència del
consum elèctric i de gas natural,
del transport i dels residus que
genera. L'any 2006, l'últim del

que es tenen dades, cada ciutadà
va emetre demitjana 7'5 tones de
diòxid de carboni. Això equival a
225 bombones de butà o a fer
54.000 quilòmetres en cotxe, és a
dir, més d'una volta a la terra per
l'equador.
La investigació, duta a terme

per Jordi Cros, Eric Fortes i Jor-
di Gabarró sota la direcció del
professor de laUdGMiquel Rigo-
la, identifica els principals cau-

sants dels gasos d'efecte hiverna-
cle a la ciutat i demostra que en-
tre el 2004 i el 2006 hi va haver
un lleuger descens de les emissio-
ns de CO2. El sector responsable
de més de la meitat d'aquestes
emissions és el sector energètic,
relacionat amb el consum elèc-
tric i de gas natural tant a nivell
domèstic com de serveis i indus-
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Antoni Puigverd

Elsproductes
artesanals i
els dolços fan
front a la crisi

Cadagironí emet a l'atmosfera la quantitatdediòxiddecarboni igual
a fer 1,3 voltes a laTerraambcotxeoconsumir 225bombonesdebutà

GIRONA

Dolces
pàtries

L es pastisseries són
alguna cosa més
que el temple de la
dolçor, la meca

dels llaminers i la pàtria dels
gourmands. Guarden
l'essència dels llocs. Per això,
quan visitem una població, a
més de passejar pels carrers
principals i treure el nas pels
racons d'interès, pregunta-
rem per la millor pastisseria i
comprarem la dulça més
típica. De retorn, la menja-
rem com si assaboríssim
l'esperit del poble visitat. En
alguns casos, la identificació
entre una pastisseria i el lloc
és tan íntima, que el dolç
pren el nom dels pobladors
del lloc. Això passa de mane-
ra excel·lent a La Bisbal, on
la família Sans ha aconseguit
donar fama internacional al
Bisbalenc. En altres llocs el
nom no fa la cosa, però és
igual: a Sant Feliu de Guíxols
és obligatori passar per La
Vienesa. A Banyoles, el cas és
sorprenent: la flongíssima
tortada s'ha fet tan popular,
que les pastisseries compe-
teixen per oferir la millor. A
vegades no val visitar la po-
blació per fer honor al seu
esperit: les teules de Santa
Coloma de Farners són tan
bones, que es poden trobar
arreu del món. D'altres, sen-
se tanta fama, són igualment
bones: si han de visitar
Amer, provin les galetes de
can Puigdemont. A moltes
poblacions, hi ha més d'una
pastisseria cèlebre i es for-
men partits, entre la gent
entesa, per defensar la dolçor
més excelsa. La discussió es
concreta en detalls precisos:
A quin lloc fan la millor nata
de Figueres, a can Roca (Fà-
bregas) o a la Cubana? I la
millor la trufa de Girona, a
can Roca o a can Tornés?
Sempre hi ha qui afirma,
sense dubtar: els tortells, a
can Castelló; la xocolata a
can Faura!. Aquests dies, les
discussions es concreten
més. On cal comprar els to-
rrons? I les neules? Ja no em
queda espai per parlar-ne,
però no es perdin, si em vo-
len fer cas, les neules de can
Massot de la Bisbal. Incompa-
rables. Més sòlides, però no
menys alades que les altres.
Més grosses, però no menys
subtils. Fetes amb un antic
neuler modernitzat, són el
testimoni d'un temps perdut
i meravellosament encarnat
en aquestes peces
d'orfebreria dolça.
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trial. L'altre gran responsable de
les emissions de CO2 és el trans-
port, al voltant del 40%, i final-
ment els residus, que representen
al voltant del 10% i que han anat
disminuint des del 2003, coinci-
dint amb l'augment del reciclatge.
Identificar els causants de les

emissions a la ciutat i analitzar
l'evolució entre diferents anys
permet saber si les mesures que
es duen a terme tenen l'efecte es-
perat o no. Per això, segons Rigo-
la, com que es tractava de saber
“sobre què i de quina manera po-
den actuar els municipis” per re-
duir el canvi climàtic, només
s'han analitzat els aspectes sobre
els quals l'ajuntament i els ciuta-
dans hi poden incidir. És a dir,
han quedat fora les emissions
dels productes fabricats fora de la
ciutat, encara que es consumeixin
a Girona. És el cas de l'alimenta-
ció i la construcció que, tot i que
la població s'alimenta i viu en edi-
ficis, no tenen presència a la ciu-
tat. Si afegíssim aquestes emissio-
ns, el total per habitant i any po-
dria trobar-se entre 12 i 13 tones
de CO2, una xifra una mica supe-
rior a la mitjana espanyola i nor-
mal per una ciutat de nivell de vi-
da alt com és Girona.
Les emissions dels gironins

són similars a les dels ciutadans
de Granollers. Aquesta ciutat,
junt amb Badalona, Mollet i Sa-
badell, ha elaborat un estudi
amb la mateixa metodologia, els
resultats de la qual no han estat
facilitats. L'estudi ha servit per
comparar i avaluar diferentsme-
todologies i determinar que la

proposada per la Diputació de
Barcelona (Desgel) “és lamés fia-
ble” de les analitzades. “És molt
completa i demana moltes da-
des”, explica Gabarró i com que
requereix un gran coneixement
de la realitat del municipi, des-
prés ésmés fàcil aplicarmesures
encertades.
Reduir les emissions fins a 5,5

tones de CO2 per habitant i any
abans del 2012 i reduir un 20% el
consum d'energia i que un 20%
de l'energia utilitzada sigui reno-
vable abans del 2020. Aquests
són els objectius de l'Ajuntament

de Girona segons explica el regi-
dor deMedi Ambient i Sostenibi-
litat, Enric Pardo. Assegura que
la ciutat va fent seus els objectius
fixats per laUnió Europea comel
Protocol de Kioto i l'objectiu de
l'anomenat triple 20.
“Si aconsegueixen la meitat del

que diuen els felicitaré”, assegura
el director de la investigació de la
UdG.Rigola esmostra força pessi-
mista perquè considera que és
molt difícil canviar l'actitud de la
gent; de totes maneres, assegura
que en la lluita contra el canvi cli-
màtic “l'únic significatiu serà la

suma de petites coses”. Per això
afirma que cal seguir treballant
en la recollida selectiva de residus
i apostar per l'ús d'energies solars
per escalfar l'aigua, sobretot en ca-
ses unifamiliars i edificis com es-
coles opoliesportius. Però assegu-
ra que en el cas de Girona “on
més es poden reduir les emissions
és en el transport” ja que per cada
sis quilòmetres en cotxe s'emet 1
quilo de CO2 a l'atmosfera.
Per la seva banda el regidor as-

segura que “l'Ajuntament és el
principal consumidor d'energia
elèctrica de la ciutat” i que per

això s'ha posat en marxa el Pla
Energètic Municipal. Dotat amb
100.000 euros anuals, el pla ha de
millorar l'eficiència energètica i
desplegar les energies renova-
bles, com per exemple, en el cas
de l'escola deVila-roja, on l'Ajun-
tament ha inaugurat una nova cal-
dera que substitueix el gasoil per
biomassa. Pardo està convençut
que a partir de l'any que ve es co-
mençarà a notar una baixada im-
portant en els consums elèctrics,
de gas i de gasoil. A més, afirma
que “està claríssimque la gran as-
signatura pendent de Girona és
millorar la mobilitat urbana, no
només amb un increment del
transport públic, sinó facilitant la
mobilitat a peu i en bicicleta”. As-
segura que aquests temes
s'hauran de resoldre amb el Pla
de Mobilitat, que es va iniciar al
gener de 2006 i que, segons diu,
“està en fase de redacció i bastant
a punt per poder-lo presentar a
principis del 2009”.
Pel que fa a les connexions de

Girona amb el seu entorn, tots
dos coincideixen a dir que cal un
sistema de rodalies propi per la
ciutat deGirona. Segons Pardo, el
problema és que “tot i estar con-
templat en el Pla d'Infraestruc-
tures deTransport de laGenerali-
tat, està pendent del traspàs de la
xarxa de rodalies de l'Estat a la
Generalitat”. Tot i així reclama a
la Generalitat que la planificació
d'aquest projecte, així com de la
implantació d'una xarxa de tra-
mvia entre Girona i el seu entorn,
es vagi avançant al marge de les
negociacions perquè els ajunta-
ments puguin fer les reserves de
sol necessàries.c
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Lacomoditat
del cotxe

7 TONES DE CO 2 LA DIFÍC IL REDUCCIÓ DE GASOS D 'EFECTE HIVERNACLE

Petits grans canvis
]EnMarc Serra va sempre amb
cotxe a tot arreu perquè, mal-
grat la manca d'aparcament, és
la manera més còmode de
moure's per Girona. Cada dia
l'agafa per anar al Parc Científic,
un trajecte que fa amb 3 minuts,
però assegura que si tingués un
autobús que l'hi portés “segura-
ment l'agafaria”. Això sí, hauria
de passar amb freqüència i ser
més barat que el cotxe. Però, ara
per ara, no hi ha cap autobús
que arribi al Parc Científic, la pa-
rada més propera és a la univer-
sitat, a uns 20 minuts caminant:
“Tots els que treballem aquí es-
tem obligats a venir amb cotxe”.
Considera que l'ajuntament hau-
ria de millorar el transport pú-
blic i l'aparcament al ParcCientí-
fic i sobretot al centre.

EMISSIÓ DE CO2 PER PERSONA L’ANY

Rafa Salas / LA VANGUARDIA

Electricitat
28% (2,15)

Gas natural
28% (2,13)

Gasolina
18% (1,34)

Gasoil A
17% (1,34)

Residus
9% (0,49)

Entre parèntesis, tones emeses per
persona l’any

FUENTE: Universitat de Girona
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transport, electricitat en la llar...
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Per compensar aquesta
emissió, faria falta
un bosc equivalent
a 5,6 camps de
futbol com
el de
Montilivi

FONS D’EMISSIÓ DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE EN LA
CIUTAT DE GIRONA L’ANY 2006

En tones
EMISSIONS DE CO2 EN GIRONA
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A quests dies s'està
traçant unnouhori-
tzó en la lluita con-
tra el canvi climà-
tic. D'una banda, la

Unió Europea ha acordat re-
duir un 20% les emissions de
CO2 i utilitzar un 20%
d'energies renovables de cara el
2020.De l'altra, en la Conferèn-
cia de Poznan (Polònia) de la
setmana passada, els països in-
dustrialitzats van mostrar-se
disposats a reduir entre un 25 i
un 40% les emissions de gasos
d'efecte hivernacle de cara a
l'any 2020.

De totesmaneres Poznan no-
més era el pas previ a la confe-
rència de Copenhaguen, previs-
ta pel desembre del 2009, en
què hauran de culminar les ne-
gociacions per arribar a un
acord definitiu. El pacte que en
resulti substituirà el Protocol
deKioto, un compromís que ex-
pira el 2012 i que, per part
d'Espanya serà difícil
d'acomplir.
Segons les últimes dades del

Ministeri deMedi Ambient, Es-
panya va emetremés de 430mi-
lions de tones de CO2 l'any
2006, un 49% més que el 1990.
Aquest increment queda molt
lluny del sostre que va signar el
govern espanyol d'augmentar

com a molt un 15% fins al 2012.
Per al director de l'estudi de la
UdG Miquel Rigola “a l'època
d'Aznar hi va haver un error de
base extraordinari”, derivat de
la poca implicació i participació
d'Espanya en les reunions pre-
paratòries de Kioto.
L'error va ser admetre les

condicions que es donaven als
espanyols. La Unió Europea va
atorgar a cada país unmarge di-
ferent en funció de diverses va-
riables econòmiques i mediam-
bientals, per aconseguir reduir
les seves emissions totals en un
8%. Però això significava que
Espanya podia passar de 7 a 8
tones de CO2 per habitant i any,
i en canvi els altres països euro-

peus es comprometien a re-
duir-ne una i mitja de 12, 13 o 14
que n'emetien.
Rigola opina que el problema

de base és que “mai s'ha pensat
que tots els habitants del plane-
ta tenen el mateix dret a emetre
CO2 o les mateixes restriccio-
ns”.
D'altra banda, diu que “hi ha

hagut manca d'interès” i una
certa incredulitat per part dels
polítics i la societat respecte a
l'escalfa-ment global: “Ara que
el canvi climàtic comença a ser
més evident i que Espanya hau-
rà de pagar la penalització per
no haver acomplert els acords,
els governs s'han començat a
despertar”.c

Espanyanoassoliràels
compromisosdeKioto
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SECTORS CONTAMINANTS

El transport és el
responsable del 40%
de les emissions a
l'atmosfera de CO2

“Anar ambbici
no és cap
esforç”

REGIDOR DE MEDI AMBIENT

“La gran assignatura
pendent de Girona és
millorar la mobilitat
urbana”, admet Pardo

]En Miquel Llop, president
de Mou-te en Bici, fa almenys
6 quilòmetres cada dia ambbi-
cicleta per anar a la feina i tor-
nar. És un trajecte que reco-
rre en 10 minuts i assegura
que no ho podria fer més rà-
pid de cap altra manera.
D'altra banda, i segons
l'estudi de la UdG, d'aquesta
manera evita cada any que
més de dues tones de CO2,
l'equivalent a 80 bombones
de butà, vagin a parar a
l'atmosfera. Però, més enllà
d'això, ell va amb bicicleta
“perquè és increïblement
pràctic”.
Tot i així, diu que “sovint

s'associa el que va amb bici
ambunhippyounpringat per-
què està molt arrelada la men-
talitat de mostrar l'estatus so-
cial a través del cotxe” i dema-
na una cultura de respecte cap
al ciclista per posar fi a aquests
prejudicis i per resoldre els
dosprincipals enemicsde la bi-
cicleta: la por als cotxes i els ro-
batoris. L'associació que presi-
deix, Mou-te en Bici, reclama
a l'ajuntament que jerarquitzi
els carrers i actuï en conse-
qüència: fent carrils bici als
eixos principals i pacificant el
trànsit a la resta de la ciutat.
Això resoldria els problemes
de convivència entre conduc-
tors i ciclistes. Mou-te en Bici
demana també poder pujar les
bicicletes als diferents trans-
ports públics i reclama, sobre-
tot, que es desencalli el Pla de
Mobilitat i que es faci la quarta
i última reunió amb les enti-
tats, posposada la primavera
del 2007.

La UE acorda reduir un 20% les emissions de CO2 de cara al 2020




