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Central tèrmica de Cercs, alimentada amb carbó
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Kyoto, medi ambient
i fàbriques catalanes

Francesc Cabana i Vancells

A
mb el 2005 es posa en marxa
l’acord de Kyoto, signat per l’Es-
tat espanyol, que es proposa re-
duir la contaminació atmosfèri-

ca, generada per l’emissió de determi-
nats gasos. En el ministeri d’Indústria hi
ha una Oficina Espanyola del Canvi Cli-
màtic, que regula l’aplicació d’aquell
acord. En la seva primera etapa es tracta
de reduir les emissions de diòxid de
carboni (CO2) –les més perilloses– per
part d’una sèrie d’indústries: acereries,
centrals elèctriques que utilitzen com-
bustibles fòssils, fàbriques de ceràmica,
de vidre, de calç i de ciment, de paper i
refineries de petroli. El ministeri ha es-
tablert un plan nacional de asignaciones en
què, a partir de les emissions de diòxid
de carboni que està emetent cada fàbri-
ca, assigna a cadascuna el màxim per-
mès per Kyoto en els propers anys, en
una escala de reducció progressiva.

En el discutit acord de Kyoto i davant
de les protestes de les nombroses em-
preses que veien perillar els seus ingres-
sos, com a conseqüència de la seva apli-
cació, s’arribà a una solució que es pot
qualificar d’enginyosa, salomònica i
globalitzadora, molt en la línia de la
imaginació que demostra tenir la nostra
economia de mercat per adaptar-se als
nous reptes que se li presenten. Consis-
teix a permetre que les empreses que
hagin estat bones minyones i hagin re-
baixat la seva quota per sota de l’exigi-
ble, puguin vendre el dret d’emissió no
utilitzat a les empreses dolentes, que no
han aconseguit la rebaixa. Aquest dret
ha de tenir un preu inferior al que pa-
garia l’empresa com a sanció per no
haver complert amb el que s’havia con-
vingut. D’aquesta manera es poden
aconseguir els objectius finals i globals
de l’acord, però de manera que en al-
guns llocs s’hi arribi més ràpidament
del que està previst i en d’altres més
lentament. Tot té un preu en aquest
món, i quan surt un nou producte es
crea immediatament el mercat que el
regula, amb una oferta i una demanda.
Teníem un mercat per al diner, per a
tota mena de productes minerals i agrí-
coles, un mercat per als productes in-
dustrials i ara hi afegirem un mercat per

al dret a emetre CO2, durant un període
determinat.

Segons el pla d’assignacions del mi-
nisteri d’Indústria espanyol, a Espanya
hi ha 1.066 fàbriques que emeten CO2,
de les quals 158 són a Catalunya (quasi
el 15%). Si tenim un percentatge inferior
al de la població és probablement per
tenir només una tèrmica que crema
carbó –la de Cercs– i poca indústria
bàsica. Les fàbriques catalanes han rebut
drets per emetre 55,6 milions de tones
de CO2 en el període 2005-2007. Es tro-
baran en tres situacions: que compleixin
amb les rebaixes imposades, de caràcter
progressiu, i aleshores no passa res; que

rebaixin més del necessari i tinguin un
sobrant, que podran vendre; o que que-
din per sota de la rebaixa imposada i es
vegin obligats a comprar drets d’emissió
o a pagar una forta multa. Tots els Estats
de la Unió Europea han signat el tractat
de Kyoto i ja es comencen a veure algu-
nes situacions privilegiades. Per exem-
ple, les mines de carbó poloneses, molt
contaminants, rebran uns altíssims
drets d’emissió de CO2. Com que ja ha-
vien iniciat la conversió a sistemes
menys bruts, es trobaran que podran
vendre uns drets a altres empreses, que
els poden suposar uns beneficis extra-
ordinaris. El mercat dels drets serà com

el de la penitència, després de la con-
fessió: jo he pecat, però com que m’he
penedit i tu encara no, et venc els deu
parenostres que havia de resar.

A Catalunya, les fàbriques de ciment
tenen el 30% dels drets d’emissió de les
catalanes, seguides per les empreses
energètiques, que tenen centrals tèrmi-
ques on es crema carbó o gasoil o les de
cogeneració amb gas natural. Segons la
relació que publicà el diari Expansión (10
de desembre del 2004) hi trobem 6 fà-
briques de ciment, 4 de calç, 10 de vidre,
38 de productes ceràmics, 33 de paper, 1
acereria, 35 centrals de cogeneració i la
resta són les elèctriques. Els Estats Units,
l’Estat més desenvolupat del món i el
més contaminant, no ha signat el tractat
de Kyoto. No els agrada que els diguin
què han de fer. Però això no vol dir que
no redueixen la seva contaminació, ja
que alguns Estats han imposat limitaci-
ons similars a les de Kyoto i el mercat ja
s’encarregarà de sancionar les empreses
brutes.

La gent, en general, està d’acord que
cal fer un esforç per mantenir el medi
ambient i que tots plegats n’hem fet un
gra massa. Però canviar un sistema
contaminant per un que no ho és re-
sulta car. A l’hora de valorar la incidèn-
cia sobre el canvi climàtic ja hi ha més
discussió. És evident que el clima ha
canviat diverses vegades en la història
del món per raons naturals i que un
parell de fortes d’explosions volcàniques
contaminen més que totes les fàbriques
del món plegades. Però cal fer alguna
cosa per no tirar més llenya al foc de la
contaminació. En la defensa de l’ecolo-
gia i del medi ambient podríem distin-
gir tres actituds: la dels moviments eco-
logistes, la dels partits polítics que no
han tingut mai responsabilitats en un
govern i la d’aquells que n’han tingut o
en tenen. Els primers tendeixen a ser
radicalment blancs en les seves actituds,
perquè no hi tenen res a perdre; els se-
gons també, ja que poden guanyar vots
i prestigi popular; els tercers, en canvi,
ofereixen una gran varietat de matisos,
que van del blanc amb pics negres fins
al gris fosc. La realitat econòmica i el
cost condicionen.
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Globalització tèxtil
José García-Montalvo
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E
l començament d’any ha suposat
una enorme empenta a la glo-
balització econòmica amb la li-
beralització mundial del comerç

tèxtil. Òbviament les associacions d’em-
presaris tèxtils d’un gran nombre de
països han posat el crit en el cel fins al
punt de vaticinar la pèrdua de 30 mili-
ons de llocs de treball a causa de la in-
vasió tèxtil asiàtica, en particular la xi-
nesa. No obstant això, aquesta liberalit-
zació no ha estat una decisió presa d’un
dia per a l’altre. Aquesta mesura es va
adoptar a Marràqueix el 1994. Per tant,
és difícil argumentar que no hi ha hagut
temps per preparar-se. És cert que quan
es va aprovar l’acord la Xina encara no
havia entrat a l’OMC, però això no és
prou justificació per suspendre o retar-
dar la liberalització.

Des del punt de vista de la teoria eco-
nòmica tradicional, la liberalització tèx-
til produirà els beneficis típics de l’aug-
ment del comerç i l’especialització pro-
ductiva derivada de l’avantatge compa-
ratiu. Això vol dir, per exemple, que tant
la Xina com Catalunya se’n beneficiaran.
La Xina exportarà molts més productes
tèxtils a Catalunya que, com que seran

més barats, repercutiran positivament
en els consumidors catalans. Però què
succeirà amb les empreses tèxtils cata-
lanes? En el curt termini, com en tot
procés d’adaptació previ a la liberalitza-
ció, es perdran llocs de treball. Però en el
llarg termini els guanys dels consumi-
dors superen les pèrdues temporals de
les empreses, que acabaran especialit-
zant-se en productes de més valor afegit,
en les quals es recol·locaran els treballa-
dors. Aquest procés ja ha començat a
produir-se amb una important inversió
en R+D+I en el sector els últims anys.
Continuar protegint el sector solament
hauria retardat el procés de destrucció
creativa que fa progressar les economies
capitalistes.

La situació podria ser diferent si els
metges indis o xinesos comencessin a
competir amb els radiòlegs catalans en

la interpretació de proves diagnòstiques,
cosa que ja han començat a fer en el cas
d’Estats Units i el Regne Unit. Internet
ha obert la possibilitat d’interpretar
plaques des de milers de quilòmetres de
distància. El mateix argument s’aplica-
ria a semiconductors, serveis financers,
software, etc. Paul Samuelson, premi
Nobel i un dels pares de la teoria eco-
nòmica moderna, ha postulat en un ar-
ticle recent i controvertit, d’enorme re-
percussió mediàtica, que en aquesta si-
tuació les economies més avançades
podrien acabar perdent de manera per-
manent. El motiu és que encara que no
es perdés ocupació en el llarg termini,
els salaris del país desenvolupat es re-
duirien, o els preus de les seves expor-
tacions caurien, cosa que faria possible
una caiguda permanent de la renda per
càpita del país desenvolupat. Encara ai-

xí, Samuelson assenyala que el seu ar-
gument no s’ha d’entendre com una
defensa de tarifes i quota induïdes per
grups de pressió empresarials, que seran
normalment més perjudicials.

No sembla que el ritme amb què es
produeix la deslocalització en els sectors
més productius de les economies avan-
çades sigui suficient per tenir un efecte
negatiu. Els càlculs més recents indi-
quen que fins al 2015 es poden despla-
çar a la Xina i l’Índia uns 3,5 milions de
llocs de treball en aquests sectors. No
obstant això, una economia com la
nord-americana destrueix anualment 30
milions de llocs de treball i en crea al-
guns més. Per tant, encara que teòrica-
ment el trasllat de la producció de serveis
i productes tecnològicament avançats
poguessin tenir efectes negatius sobre el
benestar dels països desenvolupats, des
del punt de vista empíric la probabilitat
que això succeeixi és molt baixa. Com a
molt, els radiòlegs catalans poden acabar
reconduint la seva carrera laboral a la
recerca del mecanisme de generació de
metàstasis amb efectes econòmics i sani-
taris molt més important que la lectura
d’uns negatius plens d’ossos.


