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En el decurs d’aquesta jornada segur que tractarem des de tots els angles possi-
bles la situació energètica d’Andorra. Per aquest motiu, m’agradaria ampliar els
horitzons per explicar molt breument una situació més global de la problemàtica
energètica. En concret, m’agradaria descriure la importància del petroli com a re -
curs estratègic i fer cinc cèntims de les situacions conflictives que pot arribar a
generar. També m’agradaria incidir en les conseqüències ambientals de la utilitza-
ció d’aquesta font d’energia.
Encara que tothom reconegui que el petroli és un bé finit, les discrepàncies es fan
més evidents quan intentem fixar el calendari del seu esgotament. Així, mentre
que l’OPEP1 considera que el 2030 encara estarem en una fase de creixement de
la producció (figura 1), altres fonts com Le Monde Diplomatique fixen el pic del pe -
troli el 20102 (figura 2). Aques-
tes diferències, lluny de ser
una excepció, són més aviat
una norma en una temàtica en
què els interessos econòmics i
polítics són potser massa im -
portants per poder ser objec-
tius. Així doncs, la primera lliçó
que podem extreure’n és que,
pel que fa al petroli, hem de ser
especialment crítics amb les
informacions que puguem tro-
bar i sempre que sigui possi-
ble, confrontar-les entre elles.
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Tornant al pic del petroli, el que és evident és que cada cop ens apropem més a
aquest punt, i que a l’esgotament ràpid del petroli de fàcil accés, de moment s’hi
està responent extraient petroli de més difícil accés, com pot ser el present al cer-
cle polar, a gran profunditat o extraient-lo de les sorres bituminoses.

Distribució
de les reserves

de petroli

Figura 2

Un altre punt crucial per entendre la problemàtica del petroli es veure’n la seva dis-
tribució geogràfica. Malauradament, per a la nostra tranquil·litat, aquest recurs no
està homogèniament distribuït, sinó que es troba concentrat en alguns llocs del
planeta, com per exemple la península Aràbiga –aquesta àrea concentra més del
60% de les reserves mundials3–. Aquesta heterogeneïtat en la distribució del pe -
troli en reforça el caràcter estratègic. És fàcil d’entendre que per controlar aquest
recurs tan preuat es busqui controlar-ne els principals punts de producció. El fet
que alguns punts del planeta centrin l’interès de la resta del món fa que a mesura
que s’apropa el pic del petroli (augment exponencial del preu) aquests punts esde-
vinguin especialment calents i siguin el centre de tensions i conflictes.
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Si ara fem un incís en les conseqüències ambientals de la utilització del petroli
n’hauríem de destacar de dues tipologies, unes derivades del seu ús i d’altres
degudes a accidents en l’extracció, manipulació o transport. Si comencem per les
segones, un exemple clar n’és l’accident del Prestige. Incidents d’aquesta mena
provoquen que grans quantitats de petroli es vessin als ecosistemes, amb greus
conseqüències ecològiques. En aquest apartat també m’agradaria destacar una
altra tipologia d’accidents que considero especialment dramàtics. A causa que la ri -
quesa relacionada amb l’extracció del petroli poc sovint es redistribueix en el con-
junt de la societat del país productor, és habitual que les activitats extractives con-
visquin amb poblacions en situació d’extrema pobresa. En aquestes condicions,
els indígenes estan temptats de foradar els oleoductes per poder emprar per a la
seva subsistència una mica del preuat or negre. Malauradament, aquesta activitat
és especialment perillosa i sovint va lligada a vessaments al medi i a mortíferes ex -
plosions. L’altra tipologia de conseqüències ambientals que s’han de considerar
van lligades a la combustió del petroli. En el procés de combustió del petroli s’eme-
ten a l’atmosfera una sèrie de compostos que poden tenir efectes nocius per a l’ho-
me i el seu ecosistema. En
aquest treball, i per manca de
temps, tan sols m’agradaria fer
un petit incís en l’emissió de
diòxid de carboni. Aquest com-
post és considerat un gas d’e-
fecte hivernacle i un dels prin-
cipals responsables del canvi
climàtic que estem patint. En
l’actualitat, la base científica
que avala aquest canvi climà-
tic està sòlidament establerta,
però és habitual que think tanks

amb evidents vincles econò-
mics amb empreses pe trolieres

Conseqüències ambientals (1)

CaHb + (a+b/2)O2 aCO2 + (b/2)H2O

Conseqüències ambientals (2)
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publiquin estudis, pseudocientífics, en què se’n nega l’existència. Un bon exemple
és la política de finançament seguida per ExxonMobil entre el 2000 i el 20033, en
què destaca, per exemple, la donació d’1.380.000 $ al Competitive Enterprise Ins-
titute, que ha publicat un treball en què compara els riscos relacionats amb el canvi
climàtic amb els d’una invasió extraterrestre, o la de 712.200 $ a l’American Legis-
lative Exchange Council, que en un dels seus informes fa èmfasi que el canvi climà-
tic podria salvar vides. De fet, aquí ens tornem a trobar amb la temàtica de la fiabi-
litat de les fonts d’informació ja esmentada anteriorment i que apareix recur rentment
quan importants interessos estan en joc.
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Ja hem comentat que el petroli com a recurs estratègic heterogèniament distribuït
i en vies d’esgotament és una font de tensions i conflictes. Però fins a quin punt
po den ser greus aquests conflictes? Malauradament un estudi dels esdeveni-
ments dels últims decennis a partir de la crisi del 1973 fins a l’actualitat ens fa ser
pessimistes i ens fa considerar les reserves de petroli i la lluita pel seu control com
un clar casus belli. De fet, qui dubta encara que la darrera intervenció americana a
l’Iraq no va estar principalment motivada per garantir el control dels EUA dels
camps de petroli situats al sud i al nord d’aquest país? En aquest sentit, l’Àsia cen-
tral i l’Orient Mitjà, que agrupen una gran part de les reserves mundials de petroli i
de gas natural, tenen una destacada presència militar americana i russa amb la
qual intenten fer jugar de manera més o menys agressiva les seves zones d’in-
fluència. Però al cercle polar, i perdonin el joc de paraules, també està pujant la tem-
peratura. Es calcula que a l’oceà Àrtic existeixen importants reserves de petroli, i
diferents països volen obtenir el seu tros de pastís. De fet, el Canadà, Dinamarca,

4 Eric Jover©:1. Baiche  06/07/10  13:52  Página 21



22 Universitat Catalana d’Estiu 2009

Noruega, Rússia i els EUA tenen reivindicacions territorials en aquesta àrea. De
moment, els més agressius han estat els russos, que consideren que la cresta
oceànica Lomonosov els permet legalment estendre les seves aigües territorials
fins al mateix pol nord. Com a acte simbòlic, un submarí rus va plantar una bande-
ra russa a sota del pol nord, a uns 4.000 m de profunditat. Com a resposta a aques-
ta tensió creixent el Canadà està augmentant la seva presència militar en les
zones pròximes al cercle polar.
Encara amb més preocupació ens cal observar la Xina, que com a superpotència
naixent té unes impressionants necessitats energètiques. En aquest sentit, també
es vol garantir l’abastiment en combustibles fòssils per tots els mitjans. Per això, la
potència militar xinesa no deixa d’augmentar, amb increments constants de la
despesa militar. No seria estrany que en els propers anys veiéssim aparèixer ba -
ses militars o com a mínim zones d’influència xineses en les zones més calentes
del planeta.          
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