
 

2007 

Ies Lauro 

Les Franqueses del Vallès 

14/12/2007 

INCIDÈNCIA SOCIAL I ECOLÒGICA 
DE L’ÚS DEL BIODIÈSEL

Tutora: Maria Josep Mascarell 

Treball de Recerca 

2nB Batxillerat 

Gisela Coma Vila 



 

 



 

 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRAÏMENTS 

A les persones que he pogut entrevistar i que han mostrat un gran interès pel meu 

treball. 

Als biòlegs Simon Mackencie i Sònia Rey per haver-me facilitat l’accés al doctor Josep 

Peñuelas del CSIC. 

Al meu pare per acompanyar-me en els desplaçaments, per alguns suggeriments i 

algunes correccions. 

A la meva tutora per orientar-me i animar-me.  

 

 



 

 
 

3 

Índex 

Introducció 5

1. Incidència dels combustibles fòssils a nivell de l’economia mundial i 
l’evolució ecològica 

8  

1.1. Importància destacada del petroli 8

1.2. Necessitat de reduir l’ús de combustibles fòssils 11

1.3. Combatre el canvi climàtic 12

1.4. Situació a Catalunya 15

2. Noves energies i combustibles alternatius 19

2.1. Els biocombustibles 22

3. Les possibilitats del biodièsel 25

3.1. Com s’obté 25

3.2. Situació a Catalunya i Espanya de les tecnologies de generació 
i aprofitament del biodièsel 

27

3.3. Arguments a favor del seu ús 34

3.4. Aspectes crítics o negatius 38

4. Anàlisi sobre què comportarà augmentar la producció i l’ús del 
biodièsel a nivell mundial 

39

4.1. L’opinió dels professionals de les empreses que produeixen 
biodièsel 

40

4.2. L’opinió dels professionals de la producció agrícola  41

4.3. L’opinió d’un científic expert 42

4.4. Incidència  general en l’agricultura 43

4.5. Incidència en els països subdesenvolupats 47



 

 
 

4 

4.6. Incidència en l’economia global 49

4.7. Incidència ecològica 51

5. Conclusions del treball 54

5.1. Avantatges i limitacions del biodièsel 54

5.2. Postura i  força de les grans empreses de productes energètics 
fòssils respecte el biodièsel 

55

5.3. Com pot afectar socialment als països desenvolupats i  
subdesenvolupats 

56

5.4. Com pot afectar ecològicament als països desenvolupats i  
subdesenvolupats  

58

5.5. Incidència global respecte la sostenibilitat del planeta 58

6. Conclusions a nivell personal 61

7. Bibliografia 62

8. Annexos: entrevistes 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 

Introducció 

El desenvolupament de les societats més avançades tecnològicament es va centrar a 

partir de la revolució industrial del segle XIX en l’explotació d’energies fòssils com el 

carbó i posteriorment el petroli i els seus derivats.  

La crisi energètica de l’any 1974, anomenada crisi del petroli, va posar de manifest la 

fragilitat de les economies més avançades, si depenien única i exclusivament del petroli 

per obtenir l’energia necessària. Aquesta crisi va alertar als governs sobre la necessitat 

de diversificar les fonts d’energia per evitar noves crisis. 

Més endavant, s’han afegit altres arguments a aquesta necessitat, sobretot la creixent 

consciència sobre les greus conseqüències de l’escalfament del planeta, per a 

l’ecosistema global si continuem amb un ús indiscriminat dels combustibles fòssils. 

Les economies dependents dels combustibles fòssils han provocat problemes que 

afecten el planeta, però també a la vida de les persones com és el canvi climàtic i el 

creixement de noves malalties derivades dels contaminants. 

Els científics fa temps que alerten d’aquesta situació, organitzacions com Greenpeace 

porten anys denunciant l’explotació i maltractament del nostre planeta i també ara, 

finalment, alguns polítics s’estan posicionant cap a una sèrie de canvis que la humanitat 

s’ha de plantejar. Un dels exemples que ha tingut més ressò és el de Al Gore, polític 

nord-americà que ha fet una pel·lícula que alerta dels perills i està voltant per tot el món 

donant conferències dient que el canvi climàtic no és un problema polític sinó un 

problema ètic i moral de la nostra civilització. 

També hi ha altres persones reconegudes internacionalment com Jeremy Rifkin, 

economista nord-americà assessor de la Unió Europea i de governs de diferents països i 

president de la Fundació Internacional de Tendències Econòmiques, que afirma: “Vivim 

la posta de sol del petroli, arriba l’hidrogen. El canvi climàtic hauria de concentrar 

tots els esforços. No ens adonem de la immensitat del problema, som en un estat 

d’emergència i tots els esforços haurien d’anar en una sola direcció: resoldre el canvi 

climàtic.”1 

                                                           
1 Font: Diari Avui, 6 de noviembre 2007. 
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Sembla clar que és urgent i necessari estudiar i avançar cap alternatives energètiques 

respectuoses amb el medi ambient. Sabem que l’energia solar i l’eòlica presenten grans 

avantatges i que poc a poc es van desenvolupant, però hi ha altres possibles fonts 

energètiques que potser encara no estan prou estudiades i analitzades com és l’exemple 

del biodièsel o els biocarburants. Com que actualment és un tema controvertit i sobre el 

qual hi ha un fort debat i interessos contraposats, m’ha semblat que era important fer 

una anàlisi més a fons a través d’un treball de recerca, per tenir-ne una opinió ben 

argumentada. Així l’objectiu de la meva recerca ha consistit en realitzar una petita 

investigació per saber què pot comportar la generalització de l’ús dels biocombustibles i 

més concretament del biodièsel . 

He analitzat com pot afectar a la Unió Europea, a l’economia global, a l’agricultura dels 

països subdesenvolupats i a la possible millora ecològica del nostre planeta. 

Metodològicament, m’he basat en la recerca d’informació escrita i oral dels mitjans de 

comunicació, de documents i  bibliografia recent i d’entrevistes a persones destacades 

tant pel coneixement del tema com per representar a diferents sectors socials i 

econòmics.  

M’han servit especialment documents de la Unió Europea, d’alguns ministeris del 

govern central (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Turismo y 

Consumo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Economía y 

Hacienda), de dues conselleries de la Generalitat (Departament de Medi Ambient i 

Habitatge i Departament d’Economia i Finances) i també estudis científics de diferents 

universitats, així com la informació d’empreses del sector.  

El principal treball de camp ha consistit en: 

- Visitar una empresa de producció de biodièsel, concretament STOCKS del 

Vallès, situada a Montmeló i que és l’empresa pionera en producció de 

biodièsel a Catalunya i Espanya.  

- Entrevistar a un directiu d’aquesta indústria.  

- Entrevistar a dues persones vinculades als moviments socials i ecològics que 

coneguessin aquest tema i em poguessin donar el seu punt de vista, per 

completar la meva recerca.  
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- Entrevistar un científic i professor universitari coneixedor del tema. 

Finalment, només dir que he pogut contrastar moltes dades i opinions diferents i que 

personalment ara tinc un coneixement bastant profund del tema, que em permet opinar 

amb arguments clars. També espero que aquest treball sigui d’utilitat per qui vulgui 

conèixer un tema d’actualitat i de molt interès social i ecològic.  
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1. Incidència dels combustibles fòssils a nivell de l’economia 
mundial i de l’evolució ecològica. 
Actualment, una gran part de l’energia que es consumeix al planeta prové  sobretot dels 

combustibles fòssils, principalment el petroli, el carbó, l’urani i el gas natural. Els 

exemples més destacats són, la gasolina i gasoils derivats del petroli que utilitzen els 

nostres automòbils i calefaccions, l’electricitat provinent de les centrals tèrmiques o 

nuclears, alimentades amb carbó i urani respectivament i, en una mesura més petita i 

menys contaminant, el gas natural que utilitzem a les cases per cuines i calefaccions. 

Aquests combustibles han estat els grans protagonistes del progrés, des de la revolució 

industrial fins l’actualitat, però, resulta que pertanyen a les energies anomenades no 

renovables, perquè no són il·limitats i perquè a més a més generen residus i 

contaminació derivats tant dels processos d’obtenció com de la pròpia combustió. 

La pluja àcida i l’escalfament global són dos dels problemes mediambientals més 

seriosos relacionats amb l’ús a gran escala dels combustibles fòssils. Un debat apart es 

mereix l’ús de l’energia nuclear pels greus riscos destructius que té sobre la vida 

humana en cas d’accident o d’un ús militar, l’exemple de Xernòbil fa por només de 

pensar-hi i més actual és la lluita que hi ha entre Iran i Estats Units per la possible 

utilització iraní de tecnologia nuclear per fabricar una bomba atòmica, però no és el 

motiu d’aquest treball.  

  

1.1.Importància destacada del petroli 

Actualment, el petroli és el combustible fòssil que influeix més en l’economia mundial. 

Per una banda, el petroli es consumeix majoritàriament en els països desenvolupats i per 

altra és sobretot en alguns països subdesenvolupats on hi ha la  més gran producció i 

reserves. 

Els Estats Units i l’Europa occidental absorbeixen quasi la meitat del consum de petroli 

mundial. Així, els països occidentals depenen de la importació i es veuen sotmesos als 

preus que imposa un mercat inestable i imprevisible, on les variacions poden tenir 

conseqüències greus en les economies, com l’augment de la inflació, la caiguda del 

consum o l’increment dels tipus d’interès. Ara bé aquesta dependència es fa encara més 

difícil per als països pobres ja que dels 47 països més pobres del món, 25 han 
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d’importar la totalitat del petroli que necessiten i a la resta, la major part, això els fa 

completament fràgils i els condemna a la pobresa davant uns preus cada vegada més alts 

que els impedeixen el desenvolupament econòmic.  

La producció mundial per àrees geogràfiques és la següent: 

Producció mundial de petroli per àrees geogràfiques 

2    

Davant l’alt preu i sobretot des de la crisi petrolífera de principis dels anys 80, molts 

països, sobretot els desenvolupats, s’han anat plantejant la necessitat de diversificar les 

seves fonts d’energia. Paral·lelament, el coneixement científic ha millorat la consciència 

dels dirigents mundials respecte els efectes negatius provocats per la contaminació 

procedent de les energies fòssils sobre l’ecosistema del nostre planeta i sobre la salut de 

les persones (vegeu notícia sobre els efectes de la contaminació de l’aire). La societat 

poc a poc també va prenent consciència d’aquests dos greus problemes i demana canvis.  

Ara els països més desenvolupats intenten buscar alternatives energètiques ecològiques 

per substituir els combustibles fòssils, principalment el petroli. La pujada del preu del 

petroli ja no determina exclusivament una crisi mundial de l’economia. Quan es va 

produir la crisi de l’any 1974, al voltant de la revolució iraní, el preu va passar de 40 a 

més de 80 dòlars per barril i es va produir una gran crisi global i als països europeus 

 

 

                                                           
2 Font: Stadistical Review of World Energy, juny 2007 La Vanguardia 27/10/2007. Gràfica: Elaboració pròpia 
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Noticia sobre l’efecte de la contaminació de l’aire en les persones 3 

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE PROVOCA 16.000 MUERTES ANUALES EN EL 

ESTADO. LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS SON EL MAYOR PROBLEMA. 

Narbona recomienda el uso de combustibles como el biodiésel o la 

potenciación del transporte público. 

 

Grandes nubes de humo que salen de las plantas energéticas cubren el cielo 

de Moscú. FOTO: EFE 

perquè  no estaven preparats per no dependre únicament del petroli. En canvi avui a la 

Comunitat Europea per exemple, el preu del petroli també està molt alt, el dia 18 

d’octubre de 2007 va arribar a un màxim històric de 92 dòlars per barril, però no es 

produeix un efecte tant desastrós en la seva economia ni en la dels altres països més 

desenvolupats, perquè ha millorat l’estalvi energètic, s’han iniciat noves fonts 

d’energies alternatives i la moneda Euro està més forta que el dòlar. En general, les 

economies avançades han millorat la seva capacitat de resistir malgrat que el petroli 

                                                           
3 Font: Diario de Guipúzcoa, 3 novembre 2007. 
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estigui molt car. En canvi els països subdesenvolupats, llevat d’alguns pocs casos que 

són productors de petroli, tenen cada vegada més dificultats econòmiques.  

 

Gràfica del consum espanyol mensual de productes petrolífers al 2006 en 

tones4 

 

 

1.2.Necessitat de reduir l’ús de combustibles fòssils  

D’aquesta manera, sembla bastant lògic i necessari per a la immensa majoria de països 

reduir la dependència dels combustibles fòssils, a més a més de reduir els greus efectes 

negatius del CO2 a l’atmosfera.  

Respecte l’efecte perniciós dels combustibles fòssils en el canvi climàtic, exposaré les 

constatacions del Panel intergovernamental sobre el canvi climàtic (IPCC), creat l’any 

1988 per l’Organització Meteorològica internacional (OMI) i el programa pel Medi 

Ambient de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), que agrupa a més de 2000 

científics de 100 països.  També citaré els acords establerts a Kyoto de l’any 1997, que 

es basen en estudis científics prou contrastats i van suposar una presa de consciència 

davant el greu problema . 
                                                           

4 Font: Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos, juliol 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 
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Encara que avui a Espanya hi hagi algun polític irresponsable que diu que tot això del 

canvi climàtic no és veritat, crec que qualsevol persona mínimament intel·ligent té prou 

informació per adonar-se que és una cosa molt greu i seriosa. 

Ens estem jugant la destrucció del nostre planeta per un augment de temperatura. El 

consens dels científics és pràcticament unànime. Cada cop es confirmen més les 

prediccions que es van fer a partir dels anys 90. Els casquets polars s’estan fonent, les 

neus perpètues estan desapareixent de llocs com el Kilimanjaro i altres i el nivell del 

mar està pujant. Aquest fenomen es relaciona amb l’increment dels desastres naturals. 

Només al segle XX la temperatura mitjana global del planeta va augmentar 0,6 graus, a 

Europa 0,9 i a Espanya un 1,5. Alguns científics més propers, com en Martí Boada, que 

han estudiat molt bé la nostra comarca del Vallès i el massís del Montseny, han 

constatat un augment de 1,4 graus de mitjana a la comarca durant el segle XX.  Si les 

coses segueixen com fins ara, els científics preveuen que a finals d’aquest segle la 

temperatura mitjana global del planeta pot augmentar entre un 1,4 i un 5,8 graus. Això 

pot ser catastròfic ja que calculen que només un increment superior a 2 graus suposaria 

greus problemes i desastres pel conjunt de la humanitat. 

 

1.3.Combatre el canvi climàtic  

El protocol de Kyoto és un acord internacional destinat a frenar la contaminació del 

planeta. El 1997 es van reunir els països més rics i industrialitzats i es van posar d’acord 

per limitar progressivament les seves pròpies emissions de contaminació entre els anys 

2008 i 2012 en un 5,2% respecte les emissions que feien el 1990. És molt poc, però és 

un pas. Internament, la Unió Europea (UE) va fixar un compromís una mica més elevat 

de reduir un 8% les emissions. Després, els països fan trampes i altres coses, per 

exemple, a Espanya se li va autoritzar d’augmentar les seves emissions en un 18%, 

perquè representava que havia d’equiparar el seu desenvolupament amb el dels altres 

països europeus més avançats. Després, també es va autoritzar a Espanya a comprar a 

altres països drets d’emissió i d’aquesta manera, l’estat Espanyol en comptes de reduir 

les seves emissions les ha augmentat fins  un 48% respecte el 1990. L’única dada 

optimista que ha donat aquest any 2007 la Sra. Cristina Narbona, Ministra de Medi 
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Ambient, ha estat que el 2006, per primera vegada en la nostra història, vam reduir les 

emissions en un 4,1% respecte l’any anterior. 

Evolució de les emissions de gasos a Espanya respecte l’acord de Kyoto amb 

percentatges (màxim autoritzat a Espanya 115) 5 

 

Emissions de CO2 a Espanya per sectors 6 

   

Els països industrialitzats que han ratificat el protocol de Kyoto es plantegen un nou 

repte per al 2020. Pretenen reduir les emissions de gasos d’efectes hivernacle entre un 

25% y un 40% respecte al valor acordat al 1990. Aquest és l’objectiu que es va plantejar 

el dia 31 d’agost  d’aquest any a la reunió de 150 països a Viena. Van preparar la 

pròxima reunió amb el Convenio Marco sobre Cambios Climáticos de la ONU que 

s’està celebrant a Bali del 3 al 14 d’aquest mes de desembre. Aquí s’han de replantejar 
                                                           

5 Font: La Gaceta de los negocios, 26 d’octubre 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 

6 Font: La Gaceta de los negocios, 26 d’octubre 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 
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les accions per estabilitzar el clima de l’era post-Kyoto. Concretament, es plantejaran 

que el contingut de diòxid de carboni i altres gasos d’efectes hivernacle que hi ha a 

l’atmosfera no sobrepassin les 450 parts per milió. També cal esmentar que Estats 

Units, que va ser present a Viena, no participarà en aquest objectiu però prepara la seva 

pròpia estratègia i que Austràlia i  Xina, dos països no signants de Kyoto, sembla que 

ara estan disposats a signar l’acord amb algunes condicions. 

Segons els estudis científics fets, amb aquest límit s’evitaria que l’augment de la 

temperatura global superés els 2ºC i amb això els efectes més greus del canvi climàtic. 

Actualment, a l’atmosfera es poden mesurar ja ,aproximadament, 330 parts per milió de 

diòxid de carboni i altres gasos d’efectes hivernacle, cosa que resulta preocupant. Els 

majors emissors mundials d’aquests gasos són Estats Units i Xina, en canvi els països 

més pobres són els que n’emeten menys. Per exemple, Índia emet 0,8 tones mètriques 

per persona a l’any, mentre que Estats Units emet 15, 6 tones. És greu que Estats Units i 

Xina no tinguin una postura de més compromís amb els acords de Kyoto. Les dades 

mostren clarament que els països desenvolupats o en desenvolupament són els 

principals emissors. 

El problema és tant important que fins i tot l’Assemblea Anual de la ONU va dedicar el 

passat 24 de setembre una jornada especial al canvi climàtic, amb la presència de 

nombrosos presidents d’Estat i de Govern. 

Per tant, ens falta molt per fer i més compromís dels països més emissors, però almenys 

cada vegada hi ha més consens que el problema del canvi climàtic és greu i cal actuar 

no solament des dels governs, sinó també cada persona individualment. 

Si comencem a modificar els nostres hàbits de consum podem ajudar a canviar la 

tendència. Ara bé, són els governs els que han d’impulsar i fixar polítiques i objectius, 

establint mecanismes que obliguin a reduir de manera clara amb índexs mesurables les 

emissions de CO2 i altres gasos contaminants. Són els governs els que s’han de creure el 

gran potencial de les energies renovables.  
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Els vint primers països del món que emeten més CO2 (dades 2004 en milers de 

tones) 7 

 

 

1.4.Situació a Catalunya  

Si mirem al nostre país, a Catalunya tenim un pla de l’energia 2006-2015 que sembla 

que vol anar en aquest camí, per arribar a complir els terminis i objectius fixats per la 

UE. Als quadres i gràfiques següents explico de manera resumida la situació al nostre 

país i els objectius que s’ha fixat el govern de la Generalitat. 

 

 

 

                                                           
7 Font: United Nations Statistics Division. Gràfica: Elaboració pròpia. 
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Consum  final d’energia a Catalunya per sectors 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica del Consum d’energia final a Catalunya per fonts energètiques l’any 

2003 9 

  

                                                           
  8 Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi ambient i habitatge, 2007 

9 Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi ambient i habitatge, 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 

El consum d’energia final a Catalunya l’any 2003 va ser de 15.237 kTEP, 

equivalent a gairebé 19.000 milions de litres de gasolina. 

Per sectors: 

• sector del transport: els carburants són la principal energia consumida; al 

gasoil li correspon el 61% i a la benzina, el 24,4%. 

• sector primari: el gasoil també és la principal energia consumida i 

representa el 88,8%. 

• sector de la indústria: el gas natural és l’energia final més emprada i 

representa el 43,9%. 

• sector dels serveis: l’electricitat s’empra en un 67,2%. 

• sector domèstic: l’electricitat i el gas natural es reparteixen el consum i 

representen el 39,4% i el 41,6% respectivament. 

 

“El kTEP (1.000 tones equivalents de petroli) es defineix com l’energia obtinguda de 

la combustió de 1.000 tones de petroli estàndard”. 
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Fonts d’energia primària i consum d’energia primària en kTEP i % del total 10 

Total 25.925,5 100,0

Petroli 12.471,7 48,1

Nuclear 6.419,8 24,7

Gas natural 5.676,0 21,9

Renovables 826,0 3,2

Hidràulica 519,4 2,0

Residus renovables 147,7 0,6

Biomassa forestal i 

agrària 

93,9 0,4

Biocarburants 25,3 0,1

Biogàs 22,7 0,1

Eòlica 14,0 0,1

Solar 2,9 0,0

Saldo intercanvis elèctrics 336,5 1,3

Carbó 168,6 0,6

Residus no renovables 56,1 0,2

 

Consum d’energia primària en percentatges a Catalunya11 

 

                                                           
10 Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi ambient i habitatge, 2007 
 
11 Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi ambient i habitatge, 2007. Gràfica: Elaboració pròpia 
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Consum d’energia primària en kTEP a Catalunya12 

 
 

Objectius del pla d’energia de Catalunya 2006-2015 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’observa a les diferents gràfiques, el nostre país està encara en una situació molt 

dependent del petroli i de l’energia nuclear, semblant a la majoria de països europeus. El 

Pla d’energia preveu anar canviant aquesta situació mitjançant el foment de les energies 

alternatives i mesures d’estalvi, però tenim molt camí a fer encara. 

 

 

 

                                                           
12 Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi ambient i habitatge, 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 
13 Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi ambient i habitatge, 2007 

• Fer una aposta sostenibilista que prevegi les millors opcions des 

d’un punt de vista tecnològic, ambiental, econòmic i social per 

contrarestar les tendències. 

• Establir una nova consciència energètica que fixi unes limitacions 

al consum, perquè es puguin satisfer les necessitats actuals sense 

comprometre les necessitats de les generacions futures. 

• Promoure una transició que depengui molt menys dels 

combustibles fòssils i molt més dels renovables. 
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2. Noves energies i combustibles alternatius 

Poc a poc les energies alternatives, com l’eòlica i la solar estan prenent major 

protagonisme i s’està investigant i invertint molt més que anys enrere. En aquest marc, 

el biodièsel, és una petita alternativa més que busca disminuir el nivell de dependència 

del petroli.  

Energia eòlica i  energia solar 

 

 

 

 

 

 

 

L’interès dels països i concretament de l’Estat Espanyol es constata observant la posició 

que tenim respecte la producció de tecnologies vinculades a les energies renovables, que 

ha avançat molt respecte anys enrere: 

Tecnologia i fabricació de productes relacionats amb energies renovables a 

Espanya 14 

Energia Posició respecte el món 
quant a producció 
tecnològica 

Posició respecte el món 
quant a producció 
tecnològica 

Eòlica 3r 2n 

Cèl·lules fotovoltaiques 4rt 2n 

Solar termoelèctrica 1r 1r 

                                                           
14 Font: IDAE i La Vanguardia 28/10/2007 
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La taula següent també dóna una idea clara del major interès dels països desenvolupats 

com Espanya en les energies renovables tot i que hem de millorar molt: 

Potència instal·lada en energies renovables a Espanya respecte tots els altres 

estats del món 15 

Energia Dades         

de l’any 

Potència 

instal·lada 

Posició 

d’Espanya 

respecte        

el món 

Posició 

d’Espanya 

respecte 

Europa 

Eòlica 2007 12000Mw 2n 2n 

Hidroelèctrica 2004 19000Mw 17è 6è 

Mini hidràulica 

(< de10Mw) 

2003 1722Mw SD 3r 

Solar tèrmica 2003 600Mw 10è 5è 

Solar 

fotovoltaica 

2007 165Mw 5è 2n 

Solar 

termoelèctrica 

2006 11Mw 1r 1r 

Biomassa 2003 4,1 milions de 

tones 

SD 5è 

Biogàs 2004 275 milions de 

tones. 

SD 4rt 

Biocarburants 

(bioetanol) 

2007 SD 2n 1r 

Biodièsel 2004 SD 6è 4rt 

SD sense dades 

                                                           
15 Font: Mario Gaviria (IDAE, APPA i EUROSTAT) 2007 
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Aquesta situació no té res a veure amb la que teníem el 1974. L’exemple de canvi cap a 

la recerca d’energies alternatives a l’Estat Espanyol serveix de mostra de la necessitat 

que han tingut els països més desenvolupats de plantejar-se seriosament l’estalvi 

energètic i la diversificació progressiva per evitar una dependència única dels 

combustibles fòssils, sobretot del petroli, que a més de generar una greu contaminació 

del planeta, suposa estar sempre depenent de les fluctuacions del mercat i dels alts i 

baixos de la política internacional. 

La investigació també avança cada dia més. Per exemple, recentment (octubre 2007) 

una empresa americana està investigant com fer cèl·lules solars amb el mateix material 

que es fan les pantalles LCD dels televisors, això podria arribar a reduir un 20% el cost 

dels panels solars16. La tècnica es basa en l’ús de petites capes de silici amorf, que és un 

material molt més barat i fàcil de trobar que el silici cristal·lí que és el que es fa servir 

actualment pels panels solars.   

Una altra línia actual d’investigació és la captació del CO2 de l’atmosfera o en les 

mateixes grans centrals tèrmiques i possible emmagatzemament o reutilització. 

L’Estat Espanyol ja està investigant en aquest camp, juntament amb altres països 

avançats. L’any 2006 es va crear la Fundació “Ciudad de la energia”, que depèn 

directament del Govern i està participada pel Ministerio de Educación, Ministerio de 

Industria i Ministerio de Medio Ambiente. Ara ja hi ha un projecte de construcció d’una 

plataforma experimental que ha d’estar acabada el 2009 i ha de servir per fer assajos 

sobre diferents maneres i tecnologies de captació de CO2  de la combustió de les 

centrals tèrmiques. 

 

 

 

 

                                                           
16  www.fotoenergia.es/ , Dr. Paul D. Morales.  
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Notícia sobre investigació en la captació de CO2 
17 

 

 

 

 

 

Queda clar amb algunes de les dades que he aportat, quines són les fonts energètiques 

alternatives als combustibles fòssils.  

 

2.1. Els biocombustibles 

Ara em fixaré exclusivament en les fonts d’energia alternativa relacionades amb els 

biocombustibles, que són la base principal del meu treball.  

Els biocombustibles estan relacionats amb els motors d’explosió i representen una 

alternativa ecològica a la gasolina i els derivats del petroli que usen els automòbils, 

camions i maquinària agrícola i industrial principalment. L’interès dels biocombustibles 

es deriva principalment de la substitució de gasolines i dièsels ja que només poden 

associar-se amb la producció d’electricitat, que és l’altra gran necessitat del món, a molt 

petita escala. Ni per producció ni per capacitat energètica podrien arribar a generar 

grans quantitats d’electricitat a un cost barat i assumible des d’un punt de vista de 

sostenibilitat. 

Els principals biocombustibles són: 

- El Biodièsel: És un biocombustible que s’obté a partir de lípids naturals com olis 

vegetals i grasses d’animals mitjançant processos industrials. La definició internacional 

dels tipus de biodièsel es fa a partir de la lletra B seguida d’un número que indica el 

percentatge de biocombustible, sent la resta de combustible fòssil. Així, per exemple 

                                                           
17 Font: Fotoenergia 1/11/2007 

El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, ha recibido hoy a dos 

representantes de las empresas Foster Wheeler Energía (FWESA) y 

Praxair, con las cuales la Fundación “Ciudad de la Energía” ha suscrito 

sendos acuerdos de colaboración para que éstas participen en la 

construcción de una plataforma experimental de captura de CO2, con 

sede en El Bierzo (León). 
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podem trobar diverses tipologies de biodièsel, com el B10, el B20, el B30, etc., fins al 

B100. 

L’autèntic biodièsel ecològic és l’anomenat B100, que no conté cap percentatge de 

combustible fòssil i no cal confondre’l amb els altres , B10, B30, etc.  que són com he 

dit, una barreja de biodièsel procedent de combustibles fòssils i biocombustibles. Més 

endavant explicaré més detalladament les característiques i la capacitat de reduir la 

contaminació de CO2  dels biocombustibles. 

- El Bioetanol (també se li diu en alguna ocasió E-dièsel, però a la pràctica també 

se li diu biodièsel): És un alcohol produït a partir de productes agrícoles com el blat, la 

canya de sucre, patates, blat de moro, i altres, que barrejats amb la gasolina produeixen 

un biocombustible energètic semblant a la gasolina, que barrejat amb aquesta, redueix 

les emissions contaminants a l’atmosfera. Es tracta d’una barreja semblant al B30 

normalment. El bioetanol també es defineix internacionalment amb una lletra, la E, 

seguida d’un número que indica el percentatge total de bioetanol. En aquests moments, 

el que suposa un major percentatge de biocombustible a partir d’etanol és el E85, que 

barrejat amb un 15% de gasolina permet reduir un 70% l’emissió de gasos a l’atmosfera 

amb efecte hivernacle. 

La utilització d'etanol en la formulació de combustibles ecològics (bioetanol) bé sigui 

com a agent antidetonant o bé com a propi agent combustible presenta considerables 

avantatges tècnics. La calor de combustió de l'etanol és un 34% menor que la de la 

gasolina, no obstant, té propietats de combustió millors. La temperatura de flama de 

l'etanol és 1930 ºC, que és més baixa que la de la gasolina (1977 ºC) i que la del dièsel 

(2054 ºC), per això les pèrdues per radiació són menors, a més, crema més ràpidament 

un cop iniciada la ignició, aconseguint un motor més eficient. Igualment, l'etanol té un 

número d'octanatge de 113, permetent que la relació de compressió en un motor de 

gasolina s'incrementi entre 9 i 12 vegades, això suposa una millora entre el 6% i el 10% 

en el valor teòric d'eficiència tèrmica. En termes pràctics, mescles d'etanol i gasolina 

compreses entre un 3% i un 22% no suposen grans modificacions del motor. 
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Creixement de la producció d’etanol i predicció fins el 201018 

 

Si 

ens 

fixe

m 

en 

les 

xifr

es 

de 

pro

ducció d'etanol dels últims 30 anys, s'observa com la tendència en la producció ha estat 

de creixement i expansió continua, motivada principalment, per la primera crisi del 

petroli l'any 1974. 

- El Biogàs: És un gas produït a partir de la fermentació de biomassa. La seva aplicació 

als motors seria molt reduïda, com ho és avui en general el cas dels automòbils que 

funcionen amb gas butà. Sembla que el seu aprofitament podria aplicar-se sobretot a 

l’obtenció de calefacció en granges o comunitats d’habitatges més aviat reduïdes. Ja hi 

ha moltes experiències en aquest sentit, que funcionen bé. També hi ha moltes empreses 

que fan instal·lacions per recuperar biogàs sobretot en granges. El biogàs per a 

producció d’electricitat a petita escala necessita encara més investigació i recerca per 

equilibrar costos. 

  

 

 

 

 

                                                           
18 Font: Antonio Clodoaldo Peinado Amores, Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona,2006 
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3. Les possibilitats del biodièsel 

3.1. Com s’obté 

A més d’altres formes bàsiques de l’ús de la biomassa per a l’obtenció d’energia, com 

és la crema directa per a llars de foc i calefacció, o també el biogàs per a combustió, a 

partir d’ella també se’n poden obtenir biocombustibles líquids, que suposen una 

alternativa més per reduir els combustibles fòssils procedents del petroli. Segons el tipus 

de matèria primera que s’utilitza, s’obtenen diversos tipus de biocombustibles, que 

científicament es descriuen així: 

 

 

 

 

El biodièsel és un biocombustible ecològic i biodegradable que s’obté a partir d’olis 

vegetals tant utilitzats i reciclats com olis obtinguts de llavors oleaginoses de cultius 

energètics com el girasol, la colza o la soja. 

De tota manera, la investigació actual ja parla dels biocombustibles de segona 

generació, que s’espera que cap al 2020 ja siguin viables i es puguin produir a partir de 

la biomassa lignocelul·lòsica (per exemple podria ser fantàstic per la neteja de boscos) i 

d’altres plantes, com la “jatrofa”, que és una planta no comestible, o la “carinata”  amb 

una gran capacitat de produir olis vegetals a partir de les seves llavors. 

El biodièsel barrejat amb dièsel normal genera unes barreges que es poden utilitzar en 

tots el motors diesel sense cap modificació dels motors, obtenint rendiments similars 

amb menor contaminació. 

El biodièsel ofereix diverses possibilitats de barreges per l’obtenció de biocombustibles. 

Les més freqüents es presenten amb els següents noms i propietats: 

 

 

RME:    Rape Methyl Ester (Ester Metílic d’Oli de Colza) 

SME:    Soja / Sunflower Methyl Ester (Ester Metílic d’Oli de Soja o Girasol) 

PME:    Palm Methyl Ester (Ester Metílic d’Oli de Palma) 

FAME: Fatty Acid Methyl Ester (Ester Metílic d’Àcids Grassos = Altres tipus 

d’olis o greixos vegetals o animals i les seves mescles). 
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B30:  

Aquest biocombustible significa una barreja del 30% de biodièsel i el 70% de dièsel 

normal. Es la més utilitzada als Estats Units i a Espanya, encara que també es 

comercialitza el B100, però en molta menor quantitat i molt poques gasolineres. 

B100:  

El biocombustible B100 significa biodièsel al 100%, sense cap barreja. Es un producte 

100% ecològic amb altes reduccions d’emissions nocives a l’atmosfera. L’únic 

problema és que en els motors de vehicles antics (anteriors a 1994) es precís canviar els 

conductes de goma del circuit de combustible per altres materials, ja que el biodièsel 

degrada la goma. 

Propaganda d’una empresa que fabrica biodièsel 100% 

19  

Altres barreges: En l’actualitat hi ha diverses marques i distribuïdors que ofereixen 

biodièsel amb barreges que s’acosten als estàndards internacionals de B30 i B100. 

 

 

 

 

                                                           
19 Font:  www.bdp-biodiesel.com 
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3.2. Situació a Catalunya, a Espanya i al món de les tecnologies de 
generació i aprofitament del biodièsel 

Com anteriorment he explicat, en l’actualitat molts països intenten substituir el petroli 

per altres substàncies no contaminants. Em centraré en l’obtenció de biodièsel. 

A Catalunya, en aquests moments s’han posat al mercat més de 70 milions de litres de 

biodièsel amb una gran acceptació de la població catalana. Aquesta quantitat és però 

totalment testimonial. Gràcies a campanyes de difusió dels medis de comunicació, amb 

suport de les Institucions Catalanes s’ha fet arribar el missatge que no només se’n farà 

un ús per empreses de transport públic sinó també directament al consumidor privat, 

però fallen elements com la distribució. 

Catalunya va comptar amb la primera planta industrial de biodièsel de l’Estat espanyol. 

La planta de Stocks del Vallès, situada a Montmeló, que va començar amb una capacitat 

de producció de 15000 tones de biodièsel a l’any,  actualment, amb un recent procés 

d’ampliació ja ha arriba a 30000 tones. Aquesta planta, té la particularitat de ser la 

segona planta a Europa, i la tercera al món, que produeix biodièsel només utilitzant olis 

de fregir. 

A finals del 2004, va entrar en funcionament la segona planta de Catalunya anomenada 

BioNet Europa. Està localitzada a Reus i produeix unes 40000 tones de biodièsel a 

l’any, a partir d’olis de fregir i oleaginoses. 

Es preveu construir una altra planta de producció de biodièsel a partir d’olis vegetals 

frescos, ubicada a Tarragona, anomenada Biocarburants de Catalunya, participada per 

EHN i EFINESA. 

La distribució d’aquestes plantes a Catalunya es fa a través de 89 gasolineres que ja 

ofereixen biodièsel al públic, quasi totes de la categoria B30 i només una de B100, 

concretament a la ciutat de Barcelona (C/Sardenya, 225-229). 

A Catalunya també  s’ha creat l’Associació Catalana de Biodièsel, associació sense 

ànim de lucre, que pretén difondre aquest producte, millorar la falta de coneixement i de 

normativa pel que fa  la qualitat, composició i prestacions i així transmetre garantia del 

producte (www.acbiodiesel.net). 
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De moment, només una gasolinera de Catalunya ofereix B100 

 

A més de tot això, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha establert un 

contracte amb l’empresa distribuïdora Meroil pel qual tots els vehicles d’aquest 

Departament funcionaran amb biodièsel per així fomentar els nous biocombustibles més 

ecològics.  

A Espanya, els projectes de posada en marxa d’empreses productores i les ja existents 
són: 

- Proyecto Alcalà: 

Planta pilot promoguda per la Universitat de Madrid, amb una capacitat de 5.000 tones 
anuals a partir d’olis utilitzats, que no s’ha dut a terme encara. 

- Entaban Ecoenergètiques S.A: 

Des del 2004, a la província de Huesca, amb una capacitat de producció de 25.000 tones 
a partir d’oli de girasol.  

- Bionorte: 

Se situa a Astúries amb una capacitat de producció de 4.000 tones. Aquesta ha arribat a 
un acord amb empreses municipals de transport per a que utilitzin els seus productes. 

- Bionor Transformación: 

Planta de 20.000 tones a partir d’olis reciclats a la província de Bilbao. 

- Biocarburantes Almadén SL: 

Situada a Almadén, Ciudad Real, té una capacitat inicial de 10.000 tones i pot arribar 
fins a les 20.000 tones a partir d’olis de girasol. 

-Logic Carburol SL: 

Planta de biodièsel a partir d’olis de girasol situada a la província de Granada. Té una 
capacitat de 40.000 tones. 
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-Bioenergética Extremeña: 

Planta de Biodièsel de 60.000 tones a partir d’olis de girasol. El projecte consta d’una 
planta d’extracció, una planta de producció de biodièsel i una de tractament de glicerina. 

 

Pel que fa a la producció d’etanol, la primera planta de gran producció s’està acabant de  

construir aquest any 2007 per Abengoa Bioenergía per demostrar que la tecnologia de 

conversió de la biomassa en etanol funciona. Està previst que comenci a processar 70 

tones diàries de residus agrícoles, com la palla del blat, per produir més de 5 milions de 

litres l’any d’etanol. 

Planta de producció d’Etanol d’Abengoa Bioenergía 

Així, doncs, Catalunya pel que fa als biocombustibles ha sigut pionera a l’Estat 

Espanyol sobretot en la fabricació de biodièsel, però a tota la resta d’Espanya s’estan 

tirant endavant empreses i nous projectes.  

Malgrat totes aquestes noves inversions en la producció de biodièsels, estem molt lluny 

d’altres països com Alemanya que són els capdavanters europeus. 

Si sumem la Unió Europea en conjunt podem afirmar que és líder mundial del 

desenvolupament del sector del biodièsel.   
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Productors de biodièsel de la UE 20 

 

De totes maneres, tota la producció en conjunt de la Unió Europea només representa 

una ínfima part del consum normal diari de gasolines i gasoils, concretament el 0,57% 

de tot el consum. Per això, aquesta comunitat de països s’ha plantejat els objectius 

d’arribar  l’any 2010 a un 5,75% i per a l’any 2020 a un 10% del total del consum de 

combustibles.  

A Espanya, concretament, per fer-nos una idea també del poc que representen els 

biocombustibles comparats amb els combustibles fòssils, al 2005 el bioetanol 

representava només el 0,36% de  tot el consum i el biodièsel encara menys, només el 

0,07 del total del consum. En canvi la gasolina suposava el 24, 48% del total i el gasoil 

el 75,07%. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Font: Gaceta universitària, nº602. Del 15 al 21 d’octubre del 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 
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Gràfica comparativa del consum de gasoil i gasolina envers biodièsel i 

bioetanol, en tones 21 

 

Això també denota l’enorme poder de les empreses multinacionals del petroli i el seu 

interès per no perdre quota de mercat i controlar el creixement del biodièsel. A més com 

que les grans companyies controlen la majoria de gasolineres, la distribució del 

biodièsel està condicionada per elles totalment. Això es pot comprovar amb la següent 

informació que deixa clar que encara hi ha molt poques gasolineres que ofereixin 

biodièsel, només el 3,4% de totes les gasolineres d’Espanya! 

Número de gasolineres de tota Espanya per companyies 22 

Companyia Número gasolineres 

LD DISA 499 

REPSOL YPF 3611 

CEPSA 1517 

BP 618 

TOTAL 6254 

 
                                                           

21 Font: La Gaceta Universitària, del 15 al 21 d’Octubre del 2007, nª602. Gràfica: Elaboració pròpia. 

22 Font: Elaboració pròpia 
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Número de gasolineres que ofereixen biodièsel per comunitats autònomes 23 

COMUNITATS AUTÒNOMES  GASOLINERES 

Catalunya (Barcelona: 60, Girona: 14, Tarragona: 

9, Lleida: 6) 

89 

Andalusia (Sevilla: 27, Córdoba: 6) 55 

Castella i Lleó 31 

Castella La Mancha 10 

Cantabria 9 

País basc 8 

Madrid 6 

Extremadura 4 

Astúries i Navarra 3 

Aragó i C. Valenciana 2 

La Rioja 1 

Total 218 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Font: elaboració pròpia 
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Taula i gràfica comparativa entre el total de gasolineres espanyoles i les que 

ofereixen biodièsel 24 

 Total Percentatge 

Gasolineres 6254 96,6 % 

Gasolineres que ofereixen 

biodièsel 

218 3,4 % 

 

 

 

Algunes ciutats i llocs d’Espanya on encara no tenen ni una sola gasolinera 

que ofereixi biodièsel 25 

Albacete, Alicante, Illes Balears, Càceres, Ceuta, Cuenca, Gran Canària, Jaen, 

La Coruña, Lugo, Melilla, Murcia, Orense, Pontevedra, Tenerife, Teruel i Zaragoza. 

 

 

 

                                                           
24 Font: Elaboració pròpia 

25 Font: Gaceta universitaria, octubre 2007, nº 602 
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3.3. Arguments a favor del seu ús 

El biodièsel té uns grans avantatges, els podem dividir en ecològics, mecànics i 

socioeconòmics. Malgrat això hi ha un debat obert i una mica confús perquè es barregen 

alguns aspectes diferents sobre el concepte de biocombustibles. Per exemple, no és el 

mateix un B30 o un B100 produïts a partir  de residus vegetals i animals o un E85 

produït exclusivament a partir de vegetals expressament cultivats per a fabricar 

biocombustible.  També hi ha molta pressió de les grans multinacionals de petroli que 

volen controlar les petites empreses i que fan campanyes enganyoses sobre els seus 

productes fòssils (darrerament hem pogut veure i escoltar una gran campanya de Repsol 

per vendre el seu  gasoil per a calefacció E Plus al qual atribueixen moltes qualitats, 

però que no deixa de ser el mateix producte fòssil contaminant de sempre). 

Anunci de Repsol sobre el seu gasoil fòssil Energy e+. 

 (Evidentment, no informa de la contaminació de CO2) 

 
El nuevo Repsol Energy e+, además de las ventajas que ya tiene el gasóleo C, 

incorpora un paquete de aditivos exclusivos que aumenta el rendimiento y 

reduce los residuos. Con esto, se consigue más calor por cada litro de 

producto y un mantenimiento más sencillo y barato. Repsol Energy e+ está 

optimizado para conseguir los siguientes beneficios: 

Mantiene el rendimiento que permite que la caldera opere en las condiciones 

óptimas mejorando el aprovechamiento del calor. 

Mejor vida de la caldera ya que evita la formación de suciedades y el 

deterioro de la misma. 

Menor contaminación, derivada de la conservación del buen funcionamiento 

de la caldera. 

Mayor ahorro tanto por el mantenimiento como por la conservación de los 

niveles originales de funcionamiento de la caldera. 
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Avantatges ecològics: 

El biodièsel (B100) és 100%vegetal i per tant renovable, a part d’això redueix un 90% 

la emissió de CO2 ja que el CO2 que genera es produeix durant la fotosíntesi en el 

creixement de les plantes. A més a més, el biodièsel pur B100 permet reduir entre un 

57% (si el biodièsel es produeix a partir d’olis vegetals crus) i un 88% (si el biodièsel es 

fabrica  a partir d’olis vegetals usats) les emissions del conjunt de gasos d’efecte 

hivernacle per cada quilòmetre que recorre un cotxe comparat amb el gasoil fòssil. Per 

això, ajuda a evitar l’efecte hivernacle i compleix el Protocol de Kyoto, que consisteix 

en no abocar CO2 nou a l’atmosfera. 

Només una barreja de gasoil normal amb un 10% de biodièsel (B10) ja permet 

aconseguir una reducció d’entre el 6 i el 9% de gasos hivernacle.  

En el cas del bioetanol, una mescla alta de E85 i el 15% restant de gasolina permet 

reduir fins el 70% les emissions d’aquests gasos i estalvia un 36% d’energia fòssil per 

cada quilòmetre recorregut respecte a la gasolina pura. 26 

La producció de B100 és completament neta, sense residus, ajuda a revaloritzar els 

residus contaminants com són els olis de fregir i els converteix en energia neta i 

renovable. Durant l’elaboració de biodièsel, es generen subproductes fàcilment útils, 

com és la glicerina, que serveix per a la indústria alimentària i la cosmètica. 

A part d’això, com que té continguts de sofre nuls, inferiors al 0,1%, les emissions de 

diòxid de sofre i òxids de nitrogen, causants de la pluja àcida, són ínfimes.  

                                                           
26 Análisis del Ciclo de Vida de Combustibles alternativos para el Transporte, Fase I. Análisis de Ciclo de Vida 
comparativo del etanol de cereales y de la gasolina. Energía y cambio climático. Madrid: Ministerio de Medio 
Ambiente, 2005. 
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Continguts en sofre, aigua i partícules del biodièsel i el gasoil normal 

27  

Avantatges mecànics: 

El biodièsel allarga la vida al motor, gràcies a la seva alta lubricitat. També millora la 

combustió del carburant dins del motor, ja que té el flash point (punt d’inflamabilitat) 

als 150ºC, per tant és més segur i estable. A vegades es pot sentir parlar de que els 

cotxes no van bé amb biodièsel, aquest és un argument difícilment sostenible ja que 

totes les experiències mostren el contrari. Cal tenir en compte, però que si es posa 

biodièsel a un motor que sempre ha anat amb dièsel procedent del petroli, al principi es 

pot produir l’efecte “neteja”. Aquest efecte es produeix quan els motors estan 

internament molt bruts degut als residus que deixa al motor el dièsel fòssil per la seva 

pitjor combustió. En posar-hi biodièsel aquest va desincrustant aquests residus i 

arrossegant-los, amb la qual cosa si un motor estava molt “brut” pot tenir problemes, 

però no és precisament per culpa del biodièsel sinó pels residus del dièsel convencional 

que també espatllen els motors a la llarga. En canvi, els biodièsels mantenen els motors 

molt més nets i lubrificats amb la qual cosa se’ls allarga la vida. El més aconsellable 

quan es vol canviar del dièsel convencional al biodièsel en un motor ja vell és fer un 

procés d’adaptació progressiu, amb B30 i posteriorment arribar al B100. Actualment ja 

hi ha grans flotes de camions i autocars de companyies privades i públiques que van 

amb biodièsel i funcionen perfectament.   

 

                                                           
27Font: www.bdp-biodiesel.com. Gràfica: Elaboració pròpia. 
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Avantatges socioeconòmics: 

Tot i que aquest punt és actualment molt qüestionat, jo després d’estudiar-ho veig 

clarament que hi ha molta confusió sobre el tema i que hi ha interessos clars de les 

empreses alimentàries i de les petroleres per confondre i mirar de controlar el petit 

creixement dels biocombustibles. Més endavant detallaré els aspectes més crítics. 

La producció de biodièsel contribueix a la diversificació energètica, un dels objectius 

marcats pels plans energètics, tant a escala estatal espanyola com europea. Així ajuda a 

reduir la dependència dels combustibles fòssils. També, la implantació de cultius 

energètics en terres abandonades pot evitar la degradació del sòl i l’abandonament de 

terres i pobles.  

Un altre factor, és que crea llocs de treball en el sector primari o rural i pot ser font de 

noves oportunitats per algunes comunitats agrícoles que durant anys han sofert els 

baixos preus dels seus productes. Més endavant, però ho analitzaré. 

Per tant, resumidament, sembla que els avantatges més clars són sobretot d’ordre 

ecològic i mecànic. En canvi, els possibles avantatges des d’un punt de vista social, 

estan molt més discutits i són de total actualitat, ja que hi ha un debat que no està tancat. 

Avantatges més clars dels biocombustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecològics i mediambientals 

Millora l’ambient per les seves baixes emissions de contaminants. 

Evita l'efecte d'hivernacle. 

Ajuda a complir el Protocol de Kyoto perquè no aboca CO2 nou a l’atmosfera. 

La seva producció és neta i no genera residus. 

Revaloritza els residus contaminants i els converteix en energia neta i renovable. 

És biodegradable. 

Mecànics 

Allarga la vida del motor. 

Lubricitat més alta que el gasoil. 

Millor combustió del carburant dins el motor. 

Flash point (punt d’inflamabilitat) més elevat que el gasoil. 
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3.4. Aspectes crítics o negatius 

Encara que el biodièsel sigui un biocombustible molt ecològic, també té alguns aspectes 

crítics que cal investigar. 

El biodièsel es pot utilitzar en qualsevol motor d’explosió sempre que no sigui massa 

antic, ja que degrada el cautxú natural i l’escuma de poliuretà i això provoca que s’hagin 

de canviar els conductes dels motors antics.  

Motor d’explosió 

 

 

 

 

A baixes temperatures el biodièsel es pot solidificar i formar vidres que poden obstruir 

els conductes. 

Però el més gran inconvenient que té, és que els seus preus de producció, de moment, 

pugen quasi el doble que la gasolina i el gasoil. Per tant, les empreses productores 

necessiten ajudes de promoció, amb subvencions o estalvi d’alguns impostos, sinó no 

poden competir. A més, pot apujar els preus d’altres productes, com són els cereals, si 

no es controla la producció de vegetals destinats a la producció de biocombustibles de 

manera que es deixin de produir altres vegetals fonamentals per a l’alimentació humana. 

Actualment, la major controvèrsia i debat està aquí en aquest punt. 

Si per a la producció de biodièsel, es creen grans extensions de monocultiu, que 

obliguen a utilitzar herbicides i insecticides per evitar les plagues, no beneficiarem la 

salut humana ni la qualitat del sòl. 

A part d’això, el mètode convencional de producció de biodièsel requereix entre quatre i 

cinc tones d’aigua per produir una tona de biodièsel, llavors ens trobem amb una gran 

despesa d’aigua. Cal dir, però que les empreses que produeixen biodièsel a partir de 

restes de greixos animals solen aprofitar el percentatge d’aigua que porten els residus 

animals, amb la qual cosa es pot millorar l’estalvi d’aigua. 
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4. Anàlisi sobre què comportarà augmentar la producció i l’ús 
del biodièsel a nivell mundial 
L’objectiu que es planteja la Unió Europea és assolir al 2020 una producció de 

biocombustibles del 10% respecte tota la despesa energètica. Estats Units, encara que no 

va signar el protocol de Kyoto, va molt més enllà i espera tenir un 15% d’energia 

produïda a partir de biocombustibles amb 10 anys. Això pot tenir una gran incidència en 

la reducció dels gasos amb efecte hivernacle, però hem de veure també si pot comportar 

altres problemes ambientals i socials derivats de la producció.  

Per aquest apartat, apart de la bibliografia i documentació estudiada, he fet una sèrie 

d’entrevistes, que demanen l’opinió sobre aquests possibles problemes. 

Finalment, he pogut entrevistar a: 

• Un representant d’una de les cooperatives agrícoles més importants de la nostra 

comarca (Sr. Pere Rosàs, gerent de la Cooperativa Agrària comarcal del Vallès 

Oriental). 

• Una representant sindical agrícola i de l’estat espanyol a Brussel·les en el marc 

de la PAC, (Sra. Rosa Pruna, del Programa Agrícola Comunitari de la Comunitat 

Econòmica Europea). 

• Un industrial de la primera empresa productora de biodièsel de Catalunya i 

Espanya (Sr. Miquel Vila, STOCKS del Vallès). 

• Un professor universitari expert en ecologia global i científic del CSIC (Doctor 

Josep Peñuelas, de la Universitat Autònoma de Barcelona i científic del CSIC). 
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4.1. L’opinió dels professionals d’empreses que produeixen biodièsel 

Stocks del Vallès fabrica biodièsel (FAME, Fatty Acid Methyl Ester) utilitzant només 

olis vegetals reciclats i greixos animals. La seva capacitat productiva actual és de 

31.000 Tm/Any. Stocks del Vallès treballa amb la marca BDP-BioDiesel Peninsular.  

Instal·lacions de Stocks del Vallès 

 

 

 

 

Durant el 2002, va ser la primera empresa de l’Estat espanyol a iniciar la producció de 

biodièsel i la 2a del món a produir-ne només utilitzant olis vegetals i animals reciclats. 

El febrer de 2003 fou la pionera de l’Estat a començar la distribució a l’engròs i al 

detall, perquè arribés a tots els usuaris. El gener de 2007 van treure al mercat el primer 

BioDièsel Transparent, el famós B100, 100% ecològic. 

És per tot això que he trobat important poder entrevistar a un directiu d’aquesta 

empresa.  

Segons Miquel Vila Fortuny, directiu de Stocks del Vallès, el biodièsel és molt 

interessant i ecològic per començar a substituir els combustibles fòssils. Encara que 

pensa que és impossible que el biodièsel substitueixi el petroli, ja que hi ha un gran 

consum i és impossible produir tanta quantitat de biodièsel. Per una banda, veu 

necessari que l’administració ajudi a potenciar la utilització de biodièsel. Per l’altra, 

explica que no limitaria la producció de biodièsel al reciclatge d’olis, sinó que 

l’ampliaria a produccions de conreus agroenergètics. 

Respecte a la incidència dels biocombustibles en l’agricultura, creu que tot això pot 

afavorir l’economia i l’agricultura global, però caldria fer una reforma de la PAC 

(Política Agrària Comuna de la Unió Europea) per tal de poder cultivar tots els camps 

que estan en guaret. També va comentar que en un principi no ha d’afectar 

negativament o desestabilitzar les economies de països en desenvolupament, però si les 



 

 
 

41 

multinacionals comencen a implicar-se en aquesta producció podria passar. Sobre el 

tema més polèmic, o sigui, si incrementa o no els preus dels cereals i els aliments 

bàsics, ell va afirmar que això no és veritat ja que els biocarburants només tenen un 

consum de cereals entre un 2% i un 5%. Per tant, no poden fer augmentar els preus. 

Finalment, va dir que els principals causants de l’augment dels cereals són els fons 

d’inversions,  ja que entren en un mercat d’oferta i demanda, i acaben incrementant els 

preus.  

 

4.2. L’opinió dels professionals de la producció agrícola 

A l’hora de buscar representants, o bé, professionals de la producció agrícola vaig 

buscar a dues persones relacionades amb l’agricultura però, a la vegada, que una ho fes 

d’una manera més local com és Pere Rosàs Pujol i que l’altra conegués l’agricultura a 

un nivell europeu o de la UE, com és Rosa Mª Pruna. 

Pere Rosàs, enginyer tècnic agrícola i gerent de la Cooperativa Agrària Comarcal del 

Vallès, pensa que l’ús del biodièsel aparentment és ecològic però que si ens fixem en els 

adobs i les energies que s’han de gastar per produir-ne, el balanç pot arribar a ser 

negatiu. També comenta que no creu que hi hagi suficient producció mundial per 

substituir el petroli i caldria buscar altres energies. Segons ell, l’augment dels preus pot 

ser causat pels biocombustibles, per tant cal mantenir un percentatge de biodièsel que 

sigui adequat amb el mercat i no desestabilitzi les economies. Respecte a com pot 

afectar a l’agricultura europea, creu que és bo ja que posarà en cultiu moltes terres que 

estaven en guaret. 

Rosa Mª Pruna Esteve és presidenta d’AFAMER (Associació femenina agrícola del 

medi rural), membre destacada d’ASAJA (Associació de Joves Agricultors) i 

representant agrícola a Brussel·les. Rosa Mª Pruna va comentar que hem de pensar que 

el biodièsel no cal fer-lo de l’ordi sinó que se’n pot produir d’altres maneres, i sempre 

mirant de no treure per fer biodièsel allò que ha de servir per l’alimentació humana ja 

que després això portarà la inflació. És a dir, hi ha moltes maneres de produir biodièsel 

que creu i aposta. Diu que si totes les terres deixades que hi ha al món per conrear es 

fessin de produccions energètiques per fer biocarburants, seria una manera de tornar a 

fer rica l’agricultura. Segons ella un dels problemes a Europa és la PAC. També, explica 
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que aquí produïm biocarburants, però, després els venem a Suècia i el que ens interessa 

a nosaltres és utilitzar-los i no vendre’ls a altres països. 

A part d’això, pensa que el principal problema de que la producció de biodièsel sigui tan 

pobra és culpa del govern ja que a ells no els interessa disminuir la demanda de petroli 

ja que llavors ells no se’n beneficiarien amb els impostos. 

 

4.3. L’opinió d’un científic expert 

Josep Peñuelas és un professor d'Investigació del CSIC. Dirigeix la Unitat 

d'Ecofisiologia i Canvi Global CSIC-CEAB-CREAF28. És "highly cited" del "ISI 

Essential Science Indicators" en ecologia i medi ambient, en biologia vegetal i animal i 

en el conjunt de tots els camps científics. Ecòleg especialitzat en ecofisiologia, estudia 

les interaccions biosfera-atmosfera. Temes recents de treball: canvi global, canvi 

climàtic, contaminació atmosfèrica, teledetecció, ecofisiologia vegetal, funcionament i 

estructura dels ecosistemes mediterranis.  

A Josep Peñuelas li sembla molt bé que en aquest moment es faci produir 

biocombustibles perquè és un 20% menys de diòxid de carboni que emetem a 

l’atmosfera (es refereix al B-20 que és el més comú dels biodièsels que s’utilitzen 

actualment), i podem millorar parcialment aquesta emissió. Des d’un punt de vist 

mediambiental afirma que és bo. Des d’un punt de vista  econòmic hi veu l’oportunitat 

de cobrir les economies dels agricultors i des d’un punt de vista social creu que hem de 

vigilar que aquesta oportunitat no es converteixi finalment en problemes per a la 

població. 

 

 

 

                                                           
28 CSIC: Consell Superior d’Investigacions Científiques, CEAB:  Centre d’Estudis Avançats de Blanes, CREAF: 
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. 
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4.4. Incidència general en l’agricultura 

Per una banda, com han dit alguns dels entrevistats, la producció de biocombustibles pot 

anar bé per algunes terres en guaret o altres d’abandonades i això pot afavorir a 

l’agricultura i fins i tot al desenvolupament d’algunes zones  i països en crisi i pobresa. 

A Espanya pot comportar que terres que s’havien abandonat ara es tornin a treballar. Els 

cultius energètics que més se sembren a Espanya són la colza i el girasol, després les 

remolatxes i cereals. Ja s’estan fent estudis com el “On cultivos” del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas29, que juntament amb 8 

universitats estudien noves plantes i els territoris on s’adapten millor, així com 

l’impacte ecològic que poden tenir. Això està molt bé, però als països pobres és molt 

difícil que es facin aquests estudis i això pot ser un altre problema. 

Com han apuntat també alguns dels entrevistats, es diu que la creixent demanda de 

primeres matèries vegetals per produir biocombustibles ha comportat com a 

conseqüència que els preus dels aliments bàsics augmentessin i que aquest problema 

s’agreujarà si es vol arribar a un 10% de substitució del petroli, com és l’objectiu de la 

Unió europea per a l’any 2020. Malgrat això, quan es miren els números veiem que no 

és pas veritat del tot. En un informe molt recent de la Unió Europea30 es diu que els 

biocarburants han tingut una influència molt petita i limitada en el creixement dels preus 

internacionals dels cereals i que hi ha molts altres factors que sí que hi tenen molta més 

influència. Per exemple de tota la producció europea de cereals del passat any 2006, no 

va arribar a un 1% la que es va destinar a biocombustibles. Segons el mateix estudi 

s’estima que aquest % podria ser el 2007 del 1,6% , el 2010 d’un 4,6% i el 2014 d’un 

6,8%. A Espanya la UE calcula que els percentatges estimats per aquest 2007 i el 2010 

serien respectivament del 5,3% i el 7,1%. 

 

 

 

                                                           
29 Diari: Público 2/11/2007 
30 Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2007-2014. Brussels: European 
Commission. Directorate for Agriculture and Rural Development. July 2007  
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Percentatge de tota la producció de cereals de la UE destinada a 

biocombustibles (real: 2007 i estimada: 2010, 2014)31 

 

Amb aquestes dades, sembla clar que hi ha d’haver molts altres factors molt més 

importants que han fet pujar els preus dels cereals, com l’augment de la demanda i la 

baixa forçada de la producció que ha imposat els últims anys la política del Programa 

Agrícola Comunitari, obligant a abandonar terres de conreu de cereals, exactament el 

mateix que ha passat amb la llet. Es va obligar als pagesos a reduir dràsticament les 

quotes de llet i ara resulta que en falta. Segons sembla, ara estan decidits a canviar 

aquesta política agrícola, però molts pagesos ja han plegat.  

Si analitzem més dades, veiem que entre el 1995 i el 2006, els preus que els pagesos van 

cobrar pels cereals es va reduir un 20%. És a dir el preu alt d’ara només és un 20% més 

alt que el preu que tenien els cereals el 1990. Si ho comparem amb la inflació dels 

últims 17 anys resulta que aquest augment encara és inferior a aquesta i que els pagesos 

han perdut poder adquisitiu en general i respecte els guanys amb els cereals.  

                                                           
31 Font: Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2007-2014. Brussels: European 
Commission. Directorate for Agriculture and Rural Development. July 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 
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També quan s’afirma que els biocombustibles han motivat l’augment del preu de 

productes tant bàsics com el pa, cal mirar i analitzar les dades. Primer, per exemple, 

veiem que amb 10 anys, del 1996 al 2006, el preu del pa ha augmentat un 250%, mentre 

que als pagesos els pagaven el cereal a preu de cost i a més a més es reduïa any rere 

any. No es pot pas dir que durant aquests anys l’augment del pa fos culpa dels 

biocarburants si a penes existien. A més segons un estudi de la UE32 el cost dels cereals 

en la producció de pa a Europa només suposa el 5% del cost ja que el principal cost ve 

determinat per la mà d’obra, l’energia i el capital.  

 

Gràfica comparativa de l’augment del preu dels cereals i el preu del pa des 

de 1990 i 1996, respectivament 33 

 

 

A nivell mundial també s’ha culpabilitzat de moltes coses als biocombustibles. Per 

exemple es diu que el gran creixement de la demanda d’oli de palma que hi ha hagut 

entre el 2001 i el 2005, que va augmentar en prop de 10 milions de tones, s’ha degut als 

biocombustibles, però quan mirem les dades veiem que de tota aquesta quantitat només 

s’han destinat a biocombustibles el 2005, 30000 tones i els anteriors menys. Si fem una 

estimació de 30000 tones per any del 2001  al 2005, són 150.000 tones.  
                                                           

32 Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2007-2014. Brussels: European 
Commission. Directorate for Agriculture and Rural Development. July 2007 

33 Font: Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2007-2014. Brussels: European 
Commission. Directorate for Agriculture and Rural Development. July 2007. Gràfica: Elaboració pròpia. 
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En canvi, l’augment va ser de 10.000.000 de tones d’oli de palma. On va anar aquest 

oli? A la indústria alimentària, que necessita olis vegetals per substituir els olis i greixos 

animals que s’utilitzaven abans i que ara no estan ben vistos pel mercat.  

Crec que si la contribució dels biocarburants en el desequilibri entre l’oferta i la 

demanda és tant petita en relació a altres factors, és molt injust atribuir i responsabilitzar 

als biocombustibles de les pujades de preus que hi ha hagut. I no ho dic jo, sinó que ho 

diu la mateixa Comissaria d’Agricultura de la Unió Europea, la Sra. Mariann Fischer 

Boel34 : “els biocarburants juguen un paper marginal en aquest context de pujada dels 

preus”. També ho diu una de les científiques més expertes d’Espanya, la Sra. Mercedes 

Ballesteros, Cap de la Unitat de Biomassa del Departament d’Energia del CIEMAT35: 

“és una fal·làcia afirmar que el problema només ve donat pels biocombustibles,  la 

sequera en països productors i la creixent demanda de la Xina i l’Índia són altres 

factors a tenir en compte”. 

Tot i això, la incidència dels biocombustibles en l’agricultura pot ser molt diferent 

segons d’on es parli. En el cas europeu, ja hi ha una normativa que regula que només es 

poden plantar cereals que vagin destinats a biocombustibles en terres de retirada, és a 

dir que s’anaven a abandonar o ja abandonades. Això és molt important.  

En canvi, si parlem dels Estats Units o Mèxic i Brasil on l’economia no es regula com a 

Europa, i els governs han deixat clar que volen produir més bioetanol, es podria donar el 

cas que blats destinats a l’alimentació anessin a parar a biocombustibles. Això podria 

ser desastrós per als aliments bàsics si hi ha un descontrol. I aquí està la clau principal 

del problema, encara que regionalment pogués afavorir l’economia d’algunes zones i 

agricultors. 

A Europa, la UE, ha fet un càlcul que en el conjunt dels països europeus hi ha 

disponibles uns 100 milions d’hectàrees cultivables de les quals un 18% s’haurien de 

dedicar a producció de matèries primes per a biocombustibles per arribar a l’objectiu del 

5,75% del 2010. Per assolir els objectius del 2020 del 10% caldria arribar a un 30% de 

les hectàrees disponibles. Caldrà veure si això és factible i a més a més caldrà veure 

com evoluciona la investigació amb els biocombustibles de segona generació. 

                                                           
34 FISCHER BOEL, Mariann. Rising food prices. European Commission Blog. 30 agosto 2007 
 
35 Gaceta Universitaria 15-21 octubre 2007 nº 602 



 

 
 

47 

L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha fet una previsió que en el 2030 els 

biocombustibles suposaran entre el 4% y el 7% del total de combustible utilitzat pel 

transport. Estats Units, la Unió Europea i Brasil seran els principals productors i 

consumidors. Això vol dir que una cosa que podia millorar l’agricultura dels països 

pobres i per tant millorar-los socialment, una vegada més s’haurà quedat la major part 

en mans dels rics.  

 

4.5. Incidència en els països subdesenvolupats 

Algunes organitzacions humanitàries com OXFAM han denunciat que els 

biocombustibles poden tenir un impacte negatiu en els més pobres i han demanat que “a 

més a més d’aplicar estàndards mediambientals, s’estableixin estàndards socials i 

s’apliquin a tots els biocombustibles independentment d’on siguin produïts” 36. 

Denuncien que en alguns països s’expulsa als indígenes de les seves terres per produir-

hi biocombustibles. Això, es solventaria amb les certificacions, però a més a més, 

aquest països tenen un altre problema greu, com ha dit la Sra. Rosa Pruna a la seva 

entrevista, que és la corrupció política dels governs i això no és una causa dels 

biocombustibles.  

Estic d’acord amb les alertes que fa OXFAM. Crec que el tema de les certificacions és 

una tema clau, no solament pels biocombustibles, sinó també per la fusta dels boscos, la 

indústria petroliera, la industria de la roba i el calçat, etc.  

La Universitat Suïssa de Laussane, amb el suport de l’organització ecologista WWF i 

dels governs de Suïssa i Holanda ja ha iniciat una certificació anomenada “Roundtable 

on Sustinable Biofuels”. La Unió Europea també en prepara una de pròpia. Aquest és el 

camí que caldria seguir, però tots els països.  

De tota manera alguns periodistes  busquen la notícia ràpida i posen exemples amb 

dades incorrectes. Posaré algun exemple: països com Malàisia i Indonèsia que són  els 

majors productors d’oli de palma del món, es diu que poden tenir greus problemes 

socials perquè volen augmentar la seva producció d’oli de palma. Junts produeixen el 

80% de la producció mundial i volen augmentar-la encara més.  

                                                           
36 Robert Bailey (OXFAM) Diari Gara 2/11/2007 
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Es diu que és per culpa del biodièsel i això és incorrecte perquè l’oli de palma va 

destinat a la indústria alimentària i per exemple amb les dades del 2005, només un 1,2% 

de l’oli de palma va anar a parar a la producció de biocombustibles, el 98,8% va anar a 

l’alimentació, sobretot perquè als països desenvolupats hi ha molta demanda perquè la 

gent vol olis i grasses d’origen vegetal. Només cal mirar als supermercats la quantitat de 

productes que porten greixos vegetals i que anys enrere es feien amb grasses animals, 

per això ha pujat tant la demanda d’aquest producte. 

És incorrecte atribuir totes les culpes als biocombustibles, quan el que passa a Indonèsia 

és que una quarta part dels productors són petits agricultors, però l’estructura política 

del país fa que hi hagi grans companyies que dominen el mercat amb el consentiment i 

diners per la gent del govern. És un problema polític. Aquests petits agricultors podrien 

millorar la seva vida i ingressos econòmics si poguessin fer cooperatives i vendre pel 

seu compte.  

El govern del Brasil, que ara té un antic treballador de President, el Sr. Lula da Silva, 

afirma que el bioetanol és un producte que poden fer ells per les seves condicions 

climàtiques i perquè el seu procés d’elaboració és senzill i no necessita alta tecnologia. 

Per tant pot ajudar-los al seu desenvolupament. El Sr. Eloy Ritter, responsable 

econòmic de la ambaixada del Brasil a Espanya diu: “els ingressos que genera l’etanol 

van molt bé al Brasil perquè ens ajuden a reduir el nostre deute extern”37. Si aquests 

països mai podran ser productors d’altes tecnologies perquè les dominen els països rics, 

és lògic que almenys vulguin dominar allò que poden fer per si mateixos com és la 

producció primària. Jo entenc que no vulguin que els passi el mateix que ha passat amb 

el petroli per exemple, que se’n beneficien més les companyies multinacionals que els 

països que el tenen, sobretot si són països petits i sense estabilitat política. 

Està clar que els països desenvolupats necessitaran importar part dels vegetals destinats 

a produir biocombustibles. Es calcula que entre un 20 i un 30% serà el percentatge 

d’importacions que haurà de fer la Unió Europea per poder arribar a l’objectiu del 10%.  

Per tant això obrirà les portes a alguns països molt pobres de manera que puguin 

millorar les seves economies, sempre que hi hagi com ja he dit unes certificacions 

internacionals amb les quals els països desenvolupats es comprometin només a comprar 

                                                           
37 El País, 1/11/2007 
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productes per a biocombustibles allà on es produeixin amb garanties socials i 

ecològiques.  

Actualment, la superfície de tota la terra que està dedicada a biocombustibles està al 

voltant del 1% i es calcula que el 2030 podria arribar al 2,5%38. Si part d’aquestes terres 

seran de països en desenvolupament podrem trobar que pot ser una esperança, però si no 

hi ha justícia econòmica i política en aquests països i els països rics se n’aprofiten, pot 

ser un altre desastre més, com ho és ja avui la desforestació, l’explotació infantil, etc.  

Mirant-ho amb esperança, crec que els biocombustibles  poden ajudar als països pobres, 

ja que la gran majoria tenen unes economies primàries basades en l’agricultura. Però a 

més a més com que és un producte poc complicat, si no cau en mans de les 

multinacionals, també pot suposar que petites comunitats tinguin autonomia energètica. 

Per exemple a Malí, 700 pobles han pogut començar a tenir electricitat gràcies a un 

programa del seu govern que ha instal·lat generadors d’electricitat que funcionen amb 

biodièsel produït allà mateix. Això els ajuda a ser autònoms. 

Crec que molts dels problemes que afecten als països subdesenvolupats no solen tenir 

res a veure amb la manca de matèries primes sinó amb una distribució social 

desequilibrada, que a sobre moltes vegades als països rics ja els va bé. Però també cada 

vegada hi ha més gent conscient que això ha de canviar, tant de dins dels països pobres 

com de dins dels països rics per demanar que l’economia mundial es basi amb el 

respecte als drets humans i la sostenibilitat del planeta.  

 

4.6. Incidència en l’economia global 

El debat més important de la incidència en l’economia és si realment els objectius de 

producció de biocombustibles poden afectar l’augment dels preus dels aliments a nivell 

mundial.  

Jo un cop analitzades les dades, crec que fins ara els biocombustibles han tingut una 

influència molt petita en l’augment dels preus dels cereals sobretot com a matèries 

bàsiques per a l’alimentació humana, perquè els cereals que es destinen a 
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biocombustibles són els de baix contingut, que no es fan servir per l’alimentació 

humana, encara que sí  per l’animal. 

Primer hem de tenir en compte que la immensa majoria dels cereals van destinats a 

l’alimentació humana directament o indirectament a través de l’alimentació animal o 

ramaderia. Ja he dit que el 2007 el biocombustible només ha suposat un 1,7% 

d’aquestes matèries, a més, la producció de biocombustibles també genera residus 

vegetals que serveixen per la fabricació de pinsos i per tant es recupera una part del 

producte per alimentació animal. El que està clar és que actualment hi ha un desequilibri 

entre l’oferta i la demanda del mercat internacional de cereals i altres productes 

agrícoles i que si la  contribució d’aquest desequilibri per part dels biocarburants és 

molt petita, no es pot culpar a aquests de les pujades dels preus. 

Una altra cosa és l’especulació. Com deia el director de l’empresa Stocks del Vallès, si 

entren els fons d’inversió en els mercats dels productes agrícoles internacionals, pot ser 

un factor que promogui gran inversions ràpides per aconseguir també grans resultats 

econòmics ràpids. Això no pot ser massa bo, sobretot per les economies dels països 

pobres, perquè voldrà dir que les grans inversions vindran de fora a especular tant ràpid 

com puguin (que és quan no es respecten ni els drets socials ni els ambientals) i 

s’emportaran els guanys a fora. De fet, això és el que està passant sobretot als Estats 

Units on una política d’incentivar molt ràpidament la producció de biocombustibles, la 

manca de regulació substituint  fins i tot terres dedicades a alimentació humana, sense 

tenir en compte la incidència en el mercat de l’alimentació mundial pot tenir greus 

conseqüències.  

Més aviat crec que les possibilitats dels biocombustibles s’haurien d’explotar des de 

dins de cada país a petita escala i regulat i els seus governs ho haurien de tenir clar. 

Si agafem la lògica econòmica, la recuperació  que pot suposar pels agricultors i per als 

països basats en economies agrícoles, que els preus ara siguin rendibles, fomentarà un 

augment de les plantacions i més grans collites. Això a la llarga també servirà per 

ajustar els preus a mesura que hi hagi més producció dins el joc de l’oferta i la demanda. 

 D’altra banda, uns preus molt elevats de les matèries primes per fer biocombustibles 

poden comportar que la indústria productora no sigui rendible econòmicament. De fet, 

actualment ja hi ha plantes de bioetanol en alguns països que estan aturades, perquè 
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estaven pensades per funcionar amb oleaginoses. Potser caldria reconvertir-les en 

recicladores d’olis usats en la indústria alimentària. Per tant, crec, que caldrà trobar 

l’equilibri i més tenint en compte que els biodièsels mai podran substituir al petroli, sinó 

que ho haurem d’aconseguir amb altres fonts d’energia més potents com l’hidrogen, tal 

i com ha dit el Professor Josep Peñuelas a la meva entrevista. 

A Espanya i tots els països europeus està clar que la necessitat dels biocombustibles farà 

canviar totalment la política econòmica agrària, que havia consistit en deixar terres i 

deixar de produir i ara haurà de ser al revés. Això pot afavorir l’economia dels 

agricultors.  

Si el preu del petroli continua pujant (els últims 18 mesos comptant fins octubre del 

2007, el preu del petroli ha pujat un 30% i ja supera els 90 dollars el barril), és evident 

que els biocombustibles seran més competitius econòmicament.  

Però quan puja el petroli, repercuteix en tot.  Per exemple, augmenten els preus del 

transport i això va repercutint en els productes augmentant la inflació. Aquest any 

només l’augment dels preus del transport ha tingut una repercussió del 53% en 

l’augment de la inflació39. En canvi un producte bàsic com el pa, tenint en compte a més 

que els cereals han pujat molt de preu, només ha incidit en la inflació amb un 5,4%. No 

té res a veure amb els transport que es deriva del petroli.  

 

4.7. Incidència ecològica 

A nivell ecològic un dels problemes que pot tenir l’excés i la sobreexplotació de terres 

dedicades als monocultius de vegetals energètics pot ser l’afectació a la biodiversitat. 

Això ja ha passat amb la sobreexplotació dels boscos tropicals o amb les mines a cel 

obert i ara també podria passar amb els biocombustibles.  

Si a més a més es fan servir molts productes químics per abonar la terra i pesticides per 

a les plagues i malalties de les plantes, ens podem tornar a trobar que el que es guanya 

per una banda, es perd per l’altra. 

                                                           
39 IPC,juliol del 2007 Instituto Nacional de Estadística. 10 agosto 2007. 
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En canvi, veig bé que es reguli com s’està fent a Europa i es recuperin terres 

abandonades, cosa que pot millorar la situació de molts pagesos. 

Jo crec que aquest debat continuarà molt temps, sobretot per l’afectació als països més 

pobres i ja veurem com evoluciona, però que s’hauria de regular tots aquests possibles 

conflictes a nivell d’alimentació humana i d’ecologia del planeta. 

Una cosa que sí que tinc molt clara és que els biocombustibles fabricats a partir d’olis 

vegetals i animals usats i reciclats són completament útils i necessaris des d’un punt de 

vista ecològic i també social. 

Avui per sort, els grans centres d’hostaleria i grans comunitats com les escoles, 

hospitals, residències, etc, estan obligats, almenys a Europa, però s’hauria de fer a tots 

els països, a demostrar que gestionen ecològicament aquests residus. També ho hauríem 

de fer a les cases particulars.  

Encara que aquesta part dels biocombustibles sigui molt petita a nivell industrial, des 

del punt de vista ecològic és totalment necessària, però a més a més crec que afavoreix 

la creació de petites indústries i no grans multinacionals i això és bo a nivell social pels 

països més pobres i en desenvolupament. Si a més a més aquesta matèria es pot 

convertir en biocombustible i pot contribuir a reduir una petita part de la contaminació 

atmosfèrica, ja és important.  

Crec que els estudis científics deixen bastant clar també que els biocombustibles  ben 

usats tenen una capacitat de contribuir a una reducció del CO2 de l’atmosfera i ajudar 

així a aturar l’efecte del canvi climàtic. Sempre juntament amb altres energies 

alternatives com la solar, l’eòlica i altres.   

També hem de pensar amb la investigació amb noves tecnologies com és l’exemple que 

he posat anteriorment de les possibles centrals de captació i reconversió del CO2. Si en 

el futur fóssim capaços de fer el que fan les plantes imitant-les podríem canviar la 

situació actual de manera radical. Per això penso que és importantíssim fomentar per 

una banda les energies sostenibles i netes i per altra invertir en investigació. 

La realitat actual però és que el nostre planeta està amenaçat greument i per combatre el 

canvi climàtic hem de trobar alternatives. Els biocombustibles ben produïts i utilitzats 

poden ser una petita contribució positiva a la millora de l’ecologia de la nostra Terra.  
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A més, les energies renovables tenen molts avantatges, no solament ecològics sinó 

també socials, com la reducció de la dependència energètica exterior. Si les economies 

dels països rics ja són vulnerables amb la dependència energètica, com no ho han de ser 

les dels països pobres? Els països en desenvolupament necessiten energies no solament 

netes sinó que els permetin generar-les autònomament més a petita escala.  Això de 

moment no interessa gaire a les multinacionals, però a les persones i al planeta en 

conjunt crec que sí que ens interessa. 
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5. Conclusions del treball 

En els apartats anteriors ja he anat exposant resultats que he obtingut amb l’anàlisi de 

les dades i informacions que he pogut obtenir. A continuació intento fer un resum de les 

principals conclusions a que he pogut arribar en la meva recerca. 

 

5.1. Avantatges i limitacions del biodièsel 

El biodièsel té uns grans avantatges però, alhora, ens trobem amb una sèrie de 

limitacions. En primer lloc, cal diferenciar clarament i no confondre la gent amb els 

biodièsels no ecològics al 100%, els B20 o B30 per exemple, que encara que suposen 

una reducció d’entre un 20 i el 30% de gasolina o gasoil, segons la barreja que es faci, i 

que ajuden a reduir les emissions,  només suposen una mesura parcialment ecològica. 

Per tant, cal entendre que són una solució temporal per començar a reduir el consum de 

combustibles fòssils i reduir l’emissió de CO2, però que a llarg termini caldria que 

s’imposés el B100, 100% ecològic i molt més eficaç per la reducció d’emissions. 

També cal diferenciar entre empreses que produeixen biodièsel a partir de residus 

vegetals i animals (olis de fregir i grasses animals principalment), d’aquelles que 

produeixen bioetanol procedent de vegetals especialment cultivats per a aquesta 

producció. Les primeres són empreses petites, tenen una producció limitada de cicle 

ecològic tancat i converteixen residus en energia neta, mentre que les segones, la 

majoria de multinacionals, exceptuant-ne algunes com les del govern del Brasil (que 

aprofita la vegetació pròpia i natural del seu clima) poden arribar a promoure el 

monocultiu de grans àrees, si els governs no ho regulen clarament, amb el risc de greus 

perjudicis ecològics i socials si això no es controla.  

En segon lloc, ens trobem que a causa del gran consum de petroli i els seus derivats, és 

impossible que els biocombustibles arribin a substituir els combustibles fòssils. Les 

dades ho demostren i per molt que es dediqués tota la superfície possible, no es podria 

cobrir mai la demanda. Per tant, els biocombustibles són una alternativa més a 

desenvolupar per aconseguir una menor dependència del petroli i una millora ecològica 

a través del reciclatge d’olis, greixos i vegetals. O sigui, que els biocombustibles són 

una ajuda real i renovable però no són la solució definitiva, només parcial. 
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Cal esmentar, que la Unió Europea és capdavantera en la producció de biodièsel i això 

ens proporciona un gran avantatge a l’Estat Espanyol perquè algunes terres 

abandonades, que no eren rendibles, ara podran tornar a sembrar-se i ser rendibles, a 

més de poder aportar una bona contribució a la reducció d’emissions per complir el 

protocol de Kyoto. Tal com diu Mercedes Ballesteros40 CIEMAT (Centre 

d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques) “Els beneficis dels 

biocarburants a Espanya són més que positius, podem arribar a reduir les emissions en 

un 70%”. I això és totalment urgent perquè ja ens trobem entre els 20 primeres països 

emissors del món. 

 

5.2. Postura i  força de les grans empreses de productes energètics fòssils 
respecte el biodièsel 
El biodièsel i els seus productors es troben amb un gran problema a l’hora d’intentar 

fomentar i millorar la seva producció ja que les grans empreses de productes energètics 

fòssils no volen que aquesta producció augmenti sense que estigui sota el seu control. 

Per tant, fan el possible per evitar que aquesta producció s’incrementi i ells perdin els 

seus beneficis. Ho podem veure en les diferents campanyes publicitàries que fan 

anunciant els seus productes com si fossin més ecològics cosa que no és veritat i 

sobretot en el boicot amagat que fan a la distribució de biodièsel a les seves gasolineres.  

Ja he demostrat, amb algunes dades clares, que fan un boicot a la distribució per les 

seves gasolineres i que de moment trobar el biodièsel a les gasolineres és com buscar 

una agulla en un paller. És a dir, cal millorar urgentment la xarxa de distribució de 

biodièsel per tota Espanya i el món en general i evitar que les grans companyies el 

mantinguin en la marginació. També cal implicar els governs, que ajudin a fomentar 

aquests nous biocombustibles que són una gran millora i un pas entre altres per arribar a 

una societat més sostenible, però amb garanties de respecte social i a la biodiversitat. 

 

 

 

 

                                                           
40 Font: Gaceta universitària, nº602. Del 15 al 21 d’octubre del 2007. 
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5.3. Com pot afectar socialment als països desenvolupats i  
subdesenvolupats 

El biodièsel afecta als països desenvolupats i subdesenvolupats des d’un punt de vista 

social. Per una banda, una conseqüència podria ser l’augment dels preus i la 

desestabilització de l’economia. Mentre que per l’altra, la producció i l’ús del biodièsel 

ajudaria a millorar l’economia i l’agricultura d’alguns països, majoritàriament 

subdesenvolupats i a millorar la sostenibilitat del planeta.  

Com ja he comentat, el debat sobre els biocombustibles , tot i els avantatges  ecològics 

que tenen, s’està centrant sobretot en la puja dels preus dels cereals i en la possible 

pèrdua de biodiversitat si es fan monocultius energètics. En canvi, com afirmen alguns 

autors, entre ells Jacques Diouf, director general de l’Organització de les Nacions 

Unides per a l’Agricultura i l’ Alimentació (FAO), els biocombustibles tenen un 

potencial molt gran per reduir la gana i la pobresa al món. Sembla que si fóssim capaços 

d’utilitzar bé la bioenergia hi hauria una gran oportunitat perquè els països pobres del 

món milloressin la seva agricultura i a més disposessin d’una energia moderna i 

sostenible. Cal prendre mesures adequades i fer les polítiques, econòmiques, agràries i 

socials necessàries a nivell internacional. Però si no, pot ser una nova font de pobresa i 

atac al medi ambient. Per això calen més estudis sobre l’impacte social i respecte per la 

biodiversitat, sobretot als països subdesenvolupats que són els que tenen més risc de ser 

víctimes de l’especulació econòmica dels països rics. 

Les polítiques internacionals haurien de fer possible un acord perquè una gran part de la 

bioenergia que es produeixi al món sigui generada pels agricultors dels països en 

desenvolupament, que representen al 70% dels pobres del món. Els països pobres tenen 

moltes reserves de terres i molta mà d’obra que podria millorar la seva situació 

econòmica amb la bioenergia. Per això, també caldria eliminar algunes de les barreres 

amb impostos, que posen els països rics a la importació de productes del tercer món 

com el bioetanol. O bé, realitzar una reforma de la PAC, política agrària comuna de la 

Unió Europea, i permetre que tots els camps que actualment estan en guaret o 

“barbecho” es poguessin conrear amb cultius agroenergètics. 

L’error de les possibilitats dels biocombustibles seria la utilització de cereals per a la 

seva producció de manera que afectés als preus dels aliments bàsics. Només hauríem de 
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dedicar excedents agrícoles a aquests productes i a la vegada, caldria avançar en 

l’eliminació de la fam al món, però això ja és una cosa que depèn més de la política 

internacional. 

El director de la FAO, Jacques Diouf, també ha denunciat que és un gran error centrar el 

debat dels biocombustibles només en el transport i concretament en el biodièsel per als 

cotxes i altres màquines, ja que els biocombustibles per als automòbils només són a 

nivell planetari el 1% de la producció d’energia. En canvi, la bioenergia   tradicional 

com la llenya, el carbó vegetal, el biogàs dels fems, etc són els que permeten escalfar i 

cuinar les cases de la majoria de països subdesenvolupats. No es pot deixar de banda la 

gran aportació que pot tenir la bioenergia en la reducció de la pobresa als països més 

pobres. Per ell la bioenergia té sentit si pot “ajudar a 1000 milions de persones a 

produir la seva pròpia electricitat i altres necessitats energètiques que no pas en 

mantenir 800 milions de cotxes i camions circulant per les carreteres” 41 

Per tant, s’ha d’investigar més i començar a treballar amb els biocombustibles de segona 

generació, els que es produeixen amb residus d’aliments i de plantes com el canyot del 

blat de moro (i no pas el gra), la palla, els residus forestals i les algues. Perquè encara 

que sigui petit el pes del percentatge de cereals que es destinen a la producció de 

biocombustibles, és clar que no hauria d’augmentar ja que contribueix com un factor 

més entre altres a l’augment dels preus. S’hauria de regular la producció de manera que 

només es poguessin destinar a biocombustible els excedents de cereals.  

L’increment dels preus agrícoles també té la seva part positiva quan millora les rendes 

dels agricultors del món. En aquest sentit moltes terres abandonades podrien recuperar-

se per la producció de biocombustibles sempre que es dediquessin totes les terres 

necessàries a la producció d’aliments bàsics per l’alimentació humana. D’altra banda 

sembla, per lògica,  que les empreses més interessades en que els preus de les seves 

matèries primes de fabricació no pugin gaire són les mateixes empreses productores de 

biocombustibles, ja que aquests ja tenen per si mateix un cost de fabricació prou alt que 

només els permet competir amb les petrolieres gràcies als impostos que el govern 

perdona als biocombustibles per la reducció d’emissions que suposen, contribuint a la 

consecució de l’acord de Kyoto. Un augment indiscriminat de les matèries primes 

podria fer inviable econòmicament la producció. 
                                                           

41 El País, 29-10/2007 
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5.4. Com pot afectar ecològicament als països desenvolupats i  
subdesenvolupats  
Com ja he comentat anteriorment, el biodièsel (B100) és 100%vegetal i per tant 

renovable, a part d’això redueix un 90% l’emissió de CO2. A més a més, el biodièsel pur 

B100 permet reduir entre un 57% (si el biodièsel es produeix a partir d’olis vegetals 

crus) i un 88% (si el biodièsel es fabrica  a partir d’olis vegetals usats) les emissions del 

conjunt de gasos d’efecte hivernacle per cada quilòmetre que recorre un cotxe comparat 

amb el gasoil fòssil. Per tant, ajuda a evitar l’efecte hivernacle i compleix el Protocol de 

Kyoto, que consisteix en no abocar CO2 nou a l’atmosfera. 

Des d’un punt de vista ecològic, el biodièsel és una bona alternativa sostenible per 

reduir les emissions del conjunt de gasos d’efecte hivernacle i començar a reduir la 

dependència del consum de petroli. 

Els pagesos dels països en desenvolupament haurien de poder-se organitzar en 

cooperatives per produir i comercialitzar directament les matèries primes dels 

biocombustibles. Per això també seria necessari que tinguessin possibilitats de tenir 

microcrèdits o crèdits per poder començar aquestes produccions. Això afavoriria als 

petits pagesos que treballen amb sistemes més tradicionals que respecten més la  

biodiversitat, que no pas les grans explotacions industrialitzades que practiquen els 

monocultius. És imprescindible que tant als països desenvolupats com als 

subdesenvolupats només es destinin als biocombustibles les terres sobrants i 

abandonades i no pas les destinades a l’alimentació humana. S’han d’establir lleis 

internacionals que vetllin per la biodiversitat i que fomentin els biocombustibles de 

segona generació que no requereixen productes per a l’alimentació humana. 

 

5.5. Incidència global respecte la sostenibilitat del planeta 

La generació d’energia neta també és una tema de diversitat i descentralització. El 

biodièsel ecològic i produït a partir de residus o conreus controlats en zones que d’altra 

manera no serien cultivades agrícolament, és l’únic que pot contribuir amb una petita 

part a pal·liar els efectes del CO2, sempre juntament a moltes altres mesures 

encaminades a fer servir altres energies netes. El biodièsel B100, el bioetanol i en 

general els biocombustibles són un altre granet de sorra, però és impossible que puguin 
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substituir el petroli. Hauran de ser altres energies netes, com pot ser l’hidrogen, les que 

puguin generar les gran quantitats d’energia que necessitem. 

Per tenir garanties de respecte a la sostenibilitat del planeta cal establir certificacions 

internacionals que assegurin que la producció de vegetals destinats a la producció de 

biocombustibles es realitza amb criteris de sostenibilitat ecològica, respectant la 

biodiversitat, i a més a més amb garantia dels drets socials. Per començar, a casa nostra, 

a la UE, ni a qualsevol país democràtic, no hi hauria d’entrar cap tona de 

biocombustibles que no es certifiqués que s’ha produït amb respecte als drets humans i 

al medi ambient. També l’exigència de garanties socials i ecològiques que es demana a 

la producció de biocombustibles s’ha d’exigir a la producció petrolífera. En alguns 

països africans es produeix petroli, per exemple, sense cap respecte pel medi ambient ni 

les persones i ara pot passar amb els biocombustibles si no es controla.  

Els biocarburants són actualment una de les poques alternatives disponibles per 

començar a substituir el petroli fòssil en el transport dels països més desenvolupats, 

reduint el seu impacte ecològic. També poden contribuir al desenvolupament de les 

economies locals dels països més pobres, produint electricitat a petita escala per 

exemple,  sempre que es millori la seguretat de la distribució i s’estableixin 

certificacions internacionals que garanteixin que les produccions són sostenibles 

ecològica i socialment, encara que això no agradi a les multinacionals i grans 

productores que volen comunitats dependents i no independents. S’hauria d’avançar 

ràpidament en la institució d’aquestes certificacions de garantia, cosa que està pendent. 

Els biocombustibles haurien de servir per promoure que hi hagués un creixement de tots 

els països, de progrés i sostenible. Això, evidentment, amb altres activitats econòmiques 

i de cooperació entre els països. 

Si els biocombustibles són una cosa més que serveix perquè els països rics continuïn 

controlant l’economia i sent més rics i els pobres més pobres anirem malament. Si 

serveixen per afectar i reduir la biodiversitat en comptes d’afavorir la millora a nivell 

ambiental, juntament amb altres energies netes i alternatives, seran un altre fracàs més 

de la humanitat.  Jo espero que no sigui així i de moment recomanaré que en comptes de 

posar diesel posem biodièsel als cotxes, perquè crec que és un pas petit però positiu i 
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una oportunitat per avançar si ho sabem fer bé. Millor, però si és el B100, encara que els 

altres també temporalment. 

En resum, crec que es bo que actualment es fomenti la producció de biocombustibles 

basats en el reciclatge d’olis i greixos animals i en la producció de vegetals no 

alimentaris (biocombustibles de segona generació) amb garantia de respecte social i 

ecològic, perquè  suposen una reducció de les emissions de CO2 entre un 30 i un 80 % i 

poden ajudar a millorar la renda dels agricultors tant a Europa com als països 

subdesenvolupats si es fa bé. 

Des d’un punt de vista ambiental és molt bo i des d’un punt de vista econòmic hi ha 

l’oportunitat, com dic, de millorar les economies dels agricultors. Ara bé, des d’un punt 

de vista social haurem de vigilar i insistir en que aquesta oportunitat ho sigui realment i 

no es converteixi en un nou problema per la població i sobretot per a les persones dels 

països en desenvolupament. 
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6. Conclusions a nivell personal 

Personalment, amb aquesta recerca no només he après continguts sobre el biodièsel i els 

biocombustibles en conjunt, sinó que ha sigut una nova experiència que m’ha ajudat a 

implicar-me més en temes com el canvi climàtic, les seves conseqüències i les possibles 

solucions per frenar-lo.  

A part d’això, aquest treball de recerca m’ha servit per adonar-me realment del que 

significa portar a terme una investigació, ja que mai n’havia fet cap de semblant a 

aquesta i que demanés tanta dedicació i esforç. He estat quasi sis mesos treballant-hi i 

he après a anar estructurant i ordenant tota la informació i les dades. També he trobat 

algunes dificultats però les he pogut anar resolent i també m’han servit per aprendre. Per 

això penso que aquesta recerca no només m’ha portat a les conclusions ja explicades, 

sinó que també a un conjunt d’experiències de treball científic que espero que em siguin 

útils posteriorment. També m’agradaria que aquest treball no només m’hagi servit a mi, 

sinó que pugui ser d’utilitat  per aquelles persones que estiguin interessades en aquest 

tema.  
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8.Annexos 

 

Entrevistes 

 

 

Temporització de les entrevistes realitzades 

Nom Dia Hora Lloc 

Miquel Vila 4/10/07 19.30h Indústria 

Rosa Pruna 6/10/07 10.00h Casa seva 

Pere Rosàs 13/10/07 10.30h Cooperativa 

Josep 

Peñuelas 

15/10/07 18.00h Facultat de Ciències 

de la UAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

65 

Entrevista 1 

Dades de l’entrevistat/ada:  

Nom i Cognoms: Miquel Vila Fortuny 

Professió: Directiu empresa productora de biodièsel Stocks del Vallès 

Càrrec: Director gerent 

 

1.Considera que l’increment de l’ús del biodièsel és un pas positiu des del punt de 

vista ecològic? 

Sí, és molt interessant passar a utilitzar biocarburants i substituir els combustibles 

fòssils. 

2.Creu que el biodièsel serà el combustible que substitueixi el petroli? 

No, substituirà una part de petroli, però amb els volums que hi ha de consum és 

impossible. 

3.Al nostre país hi ha una xarxa de venda de biodièsel molt pobra, creu que s’ha de 

millorar? 

Sí, s’ha de millorar molt. Però també aquí hi ha d’entrar l’administració per potenciar la 

utilització de biodièsel, obligar als fabricants d’automòbils a que permetin utilitzar 

biodièsel i s’han de fer moltes actuacions. 

4.Limitaria la producció de biodièsel al reciclatge d’olis? 

Més que limitar-la a reciclatge d’olis, la limitaria a produccions de conreus sostenibles i 

agroenergètiques. 

5.Com creu que afectarà l’ús dels nous biocombustibles en l’economia i en 

l’agricultura global? 

La utilització dels biocombustibles pot afectar molt positivament en l’economia i 

l’agricultura global perquè mou els conreus que ara estan en guaret. I es podrien utilitzar 

per fer cultius energètics  i això potenciaria l’agricultura de molts llocs. 
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6.L’ús de cultius energètics per a la producció de biodièsel, pot millorar l’economia 

d’alguns països subdesenvolupats ? 

Sí, tal com he comentat abans, pot ajudar a altres països a adoptar conreus en els climes 

adequats i amb això ajudaríem a que es desenvolupessin. 

7.En algun cas, es podria arribar a desestabilitzar l’economia d’alguns dels països en 

desenvolupament? 

És difícil, si es fa tot bé tot és molt maco, però si entren aquí les grans corporacions 

multinacionals, els països en desenvolupament no se’n beneficien i els que en treuen 

profit són els països desenvolupats on hi ha aquestes multinacionals. 

8.Creu que un increment de la producció agrícola destinada als biocombustibles es 

relaciona directament amb un decrement de la producció agrícola d’aliments bàsics 

com els cereals? I en l’increment dels preus dels aliments bàsics? 

Això és el que s’està dient avui en dia però els biocarburants, biodièsel o bioetanol, o 

bé, oleaginoses i cereals per produir-los solament són entre el 2% i 5% del consum 

mundial. Per tant, els biocarburants no poden desestabilitzar o fer augmentar o decréixer 

les produccions agrícoles. I tampoc incrementar el preu perquè un 2% de demanda no fa 

pujar un mercat d’oferta i demanda. 

9. Com pot afectar a l’agricultura europea? 

Dons bé, s’hauria de fer una reforma de la PAC, que és la llei agrícola, i totes les terres 

en guaret o “barbecho” passar-les a conreus energètics. I així s’augmentaria la 

superfície de conreu i hi hauria més producció que hauria d’anar a biodièsel i no 

afectaríem el mercat de l’alimentació. 

10.Darrerament han crescut molt els fons d’inversió que inverteixen en tecnologies i 

empreses relacionades amb la producció de biocombustibles. Què opina d’aquest fet? 

Està de moda com van estar, en el seu moment, les “punto com” amb els aspectes 

financers, borsa i tot això. Però aquest fons d’inversió amb el que estan afectant avui en 

dia és que han passat als mercats de futurs de cereals, que són els que estan fent 
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incrementar el preu de tots el cereals. Però diuen que són els biocarburants però, en 

realitat, són els fons d’inversió que entren en un mercat d’oferta i demanda; per tant 

entren i compren molt i fan pujar els preus. 

Voldria aportar alguna cosa més sobre els biocombustibles, d’acord amb la seva 

opinió?  

Doncs que hem de ser tots ecològics i utilitzar biocarburants. 
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Entrevista 2: 

Dades de l’entrevistat/ada:  

Nom i Cognoms: Rosa M. Pruna Esteve 

Professió: Agricultora 

Càrrec: Presidenta de l’AFAMER (Associació Femenina del Medi Rural) i ASAJA 

(Associació Agrària de Joves Agricultors), representant agrícola a Brussel·les. 

 

1.Considera que l’increment de l’ús del biodièsel és un pas positiu des del punt de 

vista ecològic? 

Sí, pensem que és una bona cosa. I creiem que és positiu i des de ASAJA fa anys que 

estem treballant el biodièsel a partir de l’ordi,  el que passa es que tot té els seus pros i 

els seus contres. Aquest any, doncs, pot haver perjudicat, encara que no creiem que 

sigui el biodièsel, però ha perjudicat a l’increment dels preus del cereals. Encara que 

nosaltres creiem que es positiu ecològicament. 

2.Creu que el biodièsel serà el combustible que substitueixi el petroli? 

Pot ser, però és bastant difícil.  És difícil perquè s’hauria de conrear moltes terres, potser 

si tot el que ara està en fase de desenvolupament i hi hagués aquest desenvolupament 

potser si que hi haurà suficient biodièsel. Però es consumeix moltísim petroli arreu del 

món i per això ho veig molt difícil. El que passa, és que hi ha països com el Brasil que 

produeixen canya de sucre i altres coses que també poden fer biodièsel o bioetanol que 

podrien ser una mica substituts del petroli, però no totalment. 

3.Al nostre país hi ha una xarxa de venda de biodièsel molt pobra, creu que s’ha de 

millorar? 

Sí, s’hauria de millorar. I nosaltres creiem que inclús els agricultors que tenim un gasoil 

molt car pels tractors i és un perjudici per treballar l’agricultura, sempre hem dit que 

seria bo que els propis agricultors, a través de les cooperatives, poguessin produir 

biodièsel pel seu consum propi. 
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4.Limitaria la producció de biodièsel al reciclatge d’olis? 

És una bona solució. Jo crec, que són compatibles. Més ben dit, hauria de pujar el 

reciclatge d’olis i ha de ser una cosa que amb el consum cada vegada n’hi pot haver 

més. Però, limitar la producció de biodièsel al reciclatge d’olis jo crec que no, o sigui 

les dues coses. Encara que per la pagesia i l’alimentació animal ens és molt millor que 

hi hagi biodièsel a partir del reciclatge d’olis, que no pas, que sigui dels cereals, perquè 

hi ha moltes més coses per produir biocarburants. 

5.Com creu que afectarà l’ús dels nous biocombustibles en l’economia i en 

l’agricultura global? 

Bé, ja tenim l’experiència que ha passat amb l’etanol a Estats Units. És un gran 

productor de blat de moro i va provocar una crisi a les “tortitas” mexicanes , perquè 

l’alimentació mundial ha pujat el consum de cereals a nivell mundial i en canvi ha 

baixat la producció. Per sequeres, pronunciades a Australia , Nova Zelanda, així com 

aiguats a l’Índia i països asiàtics. També la Xina aquest any no ha produït blat sinó cotó, 

tot això més el biodièsel ha produït un desestabilització als mercats mundials. És a dir, 

ja no és una crisi d’Europa , que estem patint ara perquè ha pujat un 50% més els preus 

dels cereals, sinó mundial perquè hi ha menys producció i més consum. I cada vegada 

més, i dintre d’uns anys  podem trobar  escassetat d’aliments a causa de la Comissió 

Europea, ja que les polítiques europees han sigut restrictives, van dir que es 

subvencionaria  la no producció de cereals, però no van calcular que l’alimentació va 

pujant i això ha fet la desestabilització mundial. 

A nosaltres ens interessa més que països com el Brasil, produeixin biodièsel i bioetanol 

a partir de la canya de sucre, perquè als agricultors i ramaders no ens va bé que molta 

producció de cereals vagi destinada a la producció de biocarburants, perquè això ens 

perjudica i pot influir en l’economia mundial. 

6.L’ús de cultius energètics per a la producció de biodièsel, pot millorar l’economia 

d’alguns països subdesenvolupats ?  

Totalment, els cultius energètics com la colza o el girasol poden ser un benefici pels 

agricultors d’aquests països en desenvolupament i una manera de treure benefici 

econòmic de la seva explotació. I si es potencia aquestes produccions de productes 
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energètics, va molt bé perquè no toca tant el cereals i ajuda que hi hagi produccions 

actives de terres en guaret o abandonades. Però aquets països reben moltes ajudes 

internacionalment per millorar la seva producció però els governs les utilitzen per 

comprar armes. 

7.En algun cas, es podria arribar a desestabilitzar l’economia d’alguns dels països en 

desenvolupament? 

No, els països en desenvolupament no tenen res a veure amb el biodièsel, perquè qui 

desestabilitza l’economia d’aquests països són els propis governants. 

8.Creu que un increment de la producció agrícola destinada als biocombustibles es 

relaciona directament amb un decrement de la producció agrícola d’aliments bàsics 

com els cereals? I en l’increment dels preus dels aliments bàsics? 

Tothom dóna la culpa als biocombustibles, però en realitat no ha sigut la seva culpa. És 

un conjunt de coses o factors que aquest any repercutirà als preus finals dels aliments. 

Però hi ha un problema molt greu, és que per exemple el blat, l’ordi i blat de moro un 

50% més cars, i en canvi la carn ha baixat més que mai i els pinsos també han pujat. 

Això fa que es perdin molts diners per vedells i porcs. Un desgavell per augment dels 

cereals i baixa dels preus de la carn,  i els preus del productes a la botiga han augmentat 

molt més del que han augmentat els  preus dels cereals. Hi ha una gran diferència de lo 

que li paguen al productor del que ha de pagar el consumidor. Ha pujat l’oli, la llet, el 

pa, la carn, i en canvi als productors ens ha baixat un 20% i en alguns casos fins un 

50%. Les grans superfícies són les que posen el preu i el govern ho hauria de controlar. 

9. Com pot afectar a l’agricultura europea? 

A l’agricultura europea l’hauria de beneficiar, els agricultors estan contents perquè 

tenen el preu que haurien d’haver tingut sempre. Tot aquests anys molt barat. Diuen que 

hem perdut 1.500.000.000 de tones de gra, i això ja ens indica quina política ha tingut la 

Unió Europea. O sigui, una política agrària comuna molt nefasta per l’agricultura, ens 

van fer parar de produir i ara en falta. Ara hi haurà una reforma de la PAC i espero que 

reflexionin i que siguem una potència amb agricultura i ramaderia, perquè ara no ho 

som. 



 

 
 

71 

10.Darrerament han crescut molt els fons d’inversió que inverteixen en tecnologies i 

empreses relacionades amb la producció de biocombustibles. Què opina d’aquest fet? 

Jo tot això ho veig bé perquè són tecnologies alternatives i són el futur. Perquè si hi ha 

d’haver menys CO2 a l’atmosfera, que hi hagin economies alternatives ho veiem 

perfecte. Però s’ha de veure si la producció mundial per l’alimentació humana perquè 

no ens desestabilitzi produir biodièsel o bioetanol  ja que jo crec que hi ha suficients 

hectàrees al món perquè hi hagin les dues coses. Però com ja he dit abans, hi ha països 

que han de començar a fer funcionar la seva agricultura. I si tot això som capaços de fer-

ho pensant i fent-ho bé , totes aquestes inversions per millorar és positiu i sempre hem 

d’anar un pas endavant. 

Voldria aportar alguna cosa més sobre els biocombustibles, d’acord amb la seva 

opinió?  

Hem de pensar que el biodièsel no cal fer-lo de l’ordi sinó que hi poden haver  de 

moltes altres produccions, i sempre mirant de no treure per fer biodièsel allò que ha de 

servir per l’alimentació humana ja que després ens portarà la inflació. És a dir, hi ha 

multitud de maneres de produir biodièsel que creiem i apostem, i a part si totes les terres 

que hi ha al món per conrear es fan de produccions energètiques  per fer biocarburants, 

creiem que això és una manera de tornar a fer rica l’agricultura. Però aquí el problema 

és la política que tenim. També, aquí produïm biocarburants, però, després els venem a 

Suècia i el que ens interessa a nosaltres és utilitzar-lo nosaltres no vendre’l a altres 

països. 

A part d’això, penso que el principal problema de que la producció de biodièsel sigui 

tan pobra és culpa del govern ja que a ells no els interessa disminuir la demanda de 

petroli, perquè si no ells no se’n beneficien. 
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Entrevista 3: 

Dades de l’entrevistat/ada:  

Nom i Cognoms: Pere Rosàs Pujol  

Professió: Enginyer tècnic agrícola  

Càrrec: Gerent Cooperativa Agrària Comarcal del Vallès  

 

1.Considera que l’increment de l’ús del biodièsel és un pas positiu des del punt de 

vista ecològic? 

Al principi sembla ser que sí, però diuen que el que s’ha de gastar amb energies i adobs 

per produir oleaginoses o cereals també contamina. Llavors es diu que no és positiu sinó  

que el balanç és negatiu. 

2.Creu que el biodièsel serà el combustible que substitueixi el petroli? 

En principi el substituirà en part, no crec que hi hagi suficient producció mundial per 

substituir totalment el petroli. Potser s’hauria de buscar altres tipus d’energies, a més del 

biodièsel, per substituir la gran dependència del petroli.  

3.Al nostre país hi ha una xarxa de venda de biodièsel molt pobra, creu que s’ha de 

millorar? 

El tenir dos tipus de producte pel mateix ús és un problema de logística de les 

instal·lacions. Llavors potser el millor seria que tot el gasoil portés un percentatge de 

biodièsel i que la barreja dels dos servís per simplificar el subministre. Aleshores aquest 

percentatge l’ha de regular l’Estat perquè sigui assumible a la producció agrícola i no 

afecti a les produccions per l’alimentació de les persones i animals. 

4.Limitaria la producció de biodièsel al reciclatge d’olis? 

Mentre es pugui garantir el subministre d’aquestes granes pel consum animal i humà no 

la limitaria, ara bé, si realment la terra que hi ha fa falta per produir aliments pel bestiar 

i les persones llavors sí que la limitaria. 
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5.Com creu que afectarà l’ús dels nous biocombustibles en l’economia i en 

l’agricultura global? 

El problema que hi ha avui en dia no és culpa dels biocombustibles, sinó que, hi ha més 

demanda de cereals que producció. Més les sequeres que hem tingut i les males 

polítiques d’eliminació d’estocs a fet que hi hagi una escassesa de cereals. 

6.L’ús de cultius energètics per a la producció de biodièsel, pot millorar l’economia 

d’alguns països subdesenvolupats ? 

Jo diria que si no la millora ara, l’economia, doncs, aquest encariment que hi ha hagut 

perquè hi ha més demanda mundial que no pas producció, jo entenc que és un tema de 

mercat. Si d’un producte en sobre s’abaixa i si d’un producte en falta s’apuja, per tant 

sigui la demanda per alimentació o la demanda per a biodièsel que faci pujar el preu de 

mercat aquest països han d’anar a remolc d’aquest preu de mercat. 

7.En algun cas, es podria arribar a desestabilitzar l’economia d’alguns dels països en 

desenvolupament? 

Això ho desconec, no sé com funciona l’economia d’aquests països, però jo entenc que 

si s’apugen els preus aquests països poden guanyar més. O bé, perjudicar-los. 

8.Creu que un increment de la producció agrícola destinada als biocombustibles es 

relaciona directament amb un decrement de la producció agrícola d’aliments bàsics 

com els cereals? I en l’increment dels preus dels aliments bàsics? 

Sí, evidentment, perquè aquí a Europa tenim les terres de retirada o guaret que aquest 

any es posaran en producció i ajudaran a produir més cereals i oleaginoses. Però això és 

un tema que depèn del percentatge, mentre sigui un percentatge que el mercat l’assimili 

doncs bé, ara també tenim un problema mediambiental. Abans incrementàvem la 

producció abonant més, aleshores, hi ha hagut un moment que això s’ha reduït a causa 

de les lleis estrictes mediambientals i per això la producció agrícola no pot augmentar 

massa. 

9. Com pot afectar a l’agricultura europea? 

A l’agricultura Europea el primer pas que es farà aquest any és desafectar totes aquestes 

terres que estan en guaret i posar-les en cultiu, afectarà d’aquesta manera. 
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10.Darrerament han crescut molt els fons d’inversió que inverteixen en tecnologies i 

empreses relacionades amb la producció de biocombustibles. Què opina d’aquest fet? 

Jo crec que s’ha de produir el que es pugui produir, si realment es pot produir un 

percentatge a nivell mundial hi ha d’haver empreses que facin aquests percentatges. 

Penso que és un pas positiu sempre mirant com afecta en el mercat i en els preus dels 

aliments. 

Voldria aportar alguna cosa més sobre els biocombustibles, d’acord amb la seva 

opinió?  

Pràcticament amb aquestes preguntes ha quedat tot molt clar, però voldria comentar-te 

una proposta que ens van fer a la cooperativa per fer uns contractes amb els pagesos i 

pagar l’ordi i el blat a 25 pessetes el quilo. I ha arribat a 40, per tant el que ha de fer el 

Govern i la Comunitat Europea és estudiar bé els mercats i el saber el percentatge 

adequat per la producció de biodièsel sense afectar en les terres dedicades a la producció 

d’aliments. 
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Entrevista 4 

Dades de l’entrevistat/ada: 

Nom i Cognoms: Josep Peñuelas Reixach 

Professió: Professor d’investigació del CSIC (Consell Superior d’Investigacions 

Científiques) 

Càrrec: Director de la unitat d’ecofisiologia i canvi global del CSIC, CEAB (Centre 

d’Estudis Avançats de Blanes) i CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals) 

 

1.Considera que l’increment de l’ús del biodièsel és un pas positiu des del punt de 

vista ecològic? 

Sí, en la mesura que es faci moderadament i no en detriment dels aliments de la 

població mundial i sobretot dels països pobres. 

2.Creu que el biodièsel serà el combustible que substitueixi el petroli? 

No, no ho crec. Segurament, s’haurà de buscar altres alternatives o un nou combustible 

com l’hidrogen que sigui molt més eficient i general, i que no malmeti l’alimentació. 

Però que es faci servir biocombustible com a fase intermèdia no està malament, sempre 

de manera racional i adequada, és un pas positiu. Però no substituirà el petroli, això si 

s’ha d’anar buscant solucions i alternatives per substituir els combustibles fòssils. 

3.Al nostre país hi ha una xarxa de venda de biodièsel molt pobra, creu que s’ha de 

millorar? 

Sí, aquesta fase intermèdia que dèiem crec que s’hauria de millorar. És pobra però 

també depèn d’on estiguis, jo per exemple que visc a Figueres poso biodièsel.  

4.Limitaria la producció de biodièsel al reciclatge d’olis? 

Això que et deia, buscar un equilibri amb l’agricultura que no afecti en els preus dels 

aliments. És clar que si això afectés als preus llavors sí que ho haurien de reduir al 

reciclatge d’olis. 
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5.Com creu que afectarà l’ús dels nous biocombustibles en l’economia i en 

l’agricultura global? 

Això, és el que jo no conec bé, però llegeixo i sí serà un problema, perquè de moment 

ha pujat molt el preu dels cereals, per una banda , els pagesos estan contents , però com 

que en general el consumidor és el punt final d’aquesta cadena i si puja molt el preu, 

això pot desestabilitzar els mercats. Des del punt de vista econòmic més egoista del 

primer món i des d’un punt de vista del Tercer Món la gent que no té gaires recursos per 

subsistir això pot ser un problema molt greu, i pot donar lloc a revolucions i pot ser que 

s’alteri l’ordre establert. 

6.L’ús de cultius energètics per a la producció de biodièsel, pot millorar l’economia 

d’alguns països subdesenvolupats ? 

Tot depèn de com ho gestionem, si ho gestionem positivament doncs alguns camps que 

no estan conreats, en països que no aprofitaven els seus recursos agrícoles potser 

tindrien aquí una font de recursos. Però, òbviament, s’ha d’emprar de manera assenyada  

i el seny no sé si existeix quan hi ha una relació entre els humans perquè els humans 

som com les bèsties i les bèsties  no són res més que una expressió física d’una llei 

termodinàmica que diu que tothom vol tenir el màxim de la interacció en algo i 

aleshores no sé el resultat final d’això. Però si això es gestionés racionalment seria una 

oportunitat pels països del Tercer Món i també en sortirem beneficiats els del Primer 

Món. Sempre pensant que t’estic parlant com un físic o ecòleg que no coneix bé 

l’economia. 

7.En algun cas, es podria arribar a desestabilitzar l’economia d’alguns dels països en 

desenvolupament? 

Sí, si es porta a l’extrem. Per exemple, això que passa a Mèxic on tenen el blat de moro 

com aliment essencial i si dediquen sobretot a l’exportació i a la producció de 

biocombustibles i infereix, òbviament, en el producte i desestabilitza totalment 

l’alimentació base de la població. Això crea la inflació, problemes socials, revoltes, si 

s’arribés al caos.   
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8.Creu que un increment de la producció agrícola destinada als biocombustibles es 

relaciona directament amb un decrement de la producció agrícola d’aliments bàsics 

com els cereals? I en l’increment dels preus dels aliments bàsics? 

Sembla que sí, molta gent que es dedica a l’agricultura està preocupada per l’augment 

de preus que ha tingut lloc com a conseqüència de dedicar part d’aquests aliments a la 

producció de biocombustibles. I alhora, afegit a això hi ha l’especulació també. Però en 

tot cas, s’ha de vigilar que no augmentin els preus bàsics perquè pot crear problemes 

importants a la població. 

9. Com pot afectar a l’agricultura europea? 

Això a curt termini a l’agricultura europea li va bé perquè pugen els preus i els 

agricultors estan més ben pagats, i la societat europea s’ho pot permetre de pagar això. 

O sigui que a l’agricultura europea els va bé. 

10.Darrerament han crescut molt els fons d’inversió que inverteixen en tecnologies i 

empreses relacionades amb la producció de biocombustibles. Què opina d’aquest fet? 

Crec que això a curt termini ho veuen com un negoci, i de fet, segurament ho és. Però a 

mitjà termini no ho sé, em sembla que si fos un inversor invertiria en un altre tipus 

d’energies futures. 

Voldria aportar alguna cosa més sobre els  biocombustibles, d’acord amb la seva 

opinió?  

Em sembla molt bé en aquest moment que es faci produir biocombustibles perquè és un 

20% menys de diòxid de carboni que emetem a l’atmosfera, i podem millorar 

parcialment aquesta emissió. Des d’un punt de vist mediambiental és bo. Des d’un punt 

de vista  econòmic hi veig l’oportunitat de cobrir les economies dels agricultors i des 

d’un punt de vista social hem de vigilar que aquesta oportunitat no es converteixi 

finalment en problemes per a la població. 
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