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Estem condemnats a decréixer 

 

Vivim en una societat depenent dels combustibles 

fòssils però el petroli accessible a bon preu s’ha 

acabat. Ha arribat el moment de començar a disminuir 

el nostre consum energètic sinó volem que la qualitat 

de vida de tothom es vegi realment afectada. 

 

 

Els avisos són clars: se sap que d’aquí al 2020 la producció de petroli 

dels camps existents baixarà un 40 %.  Compensar completament 

aquesta davallada serà impossible, sobretot perquè cap al 2018 es 

calcula que la Xina i l’Índia absorbiran totes les exportacions dels 

països productors. 
 

Segons Antonio Turiel,  l’energia nuclear tampoc serà la solució, ja 

que més enllà dels residus radioactius que genera,  l’urani també és 

un recurs finit, i les energies renovables com l’eòlica, la fotovoltaica o 

la hidràulica encara estan poc explotades i tenen  un potencial limitat. 

Per tant, si continuem amb la demanda energètica actual, sempre en 

creixement, els recursos naturals del nostre planeta no podran fer-hi 

front.  Vulguem o no, estem condemnats a decréixer energèticament i 

aquest decreixement inevitable del nostre consum energètic ens 

porta a un decreixement econòmic forçat i permanent.  Estem doncs 

davant d’una crisi energètica que en realitat està molt lligada a la crisi 

econòmica, financera, social i ambiental que estem patint. 
 

Les solucions per decréixer, ens diu Turiel, no poden ser parcials, 

han de ser globals i profundes, perquè en una economia de mercat, 

l’estalvi o l’ús més eficient de l’energia d’uns, incentiva un major 

consum d’uns altres.  Per tant el repte que se’ns planteja és un canvi 

de model econòmic, productiu i financer,  a escala planetària.  Cal 

plantejar un programa de decreixement controlat el més aviat 

possible, per tal de pal·liar els efectes negatius que afectaran la 

qualitat de vida de tothom si no ho fem.  

 

La societat actual està basada en el petroli, som petroli dependents: 

la producció d’aliments, de béns i serveis, la mobilitat, l’electricitat i 

un llarg etcètera depenen del petroli,  però el petroli deixarà de ser 

una energia barata i viable molt aviat. 
 

Segons Antonio Turiel, investigador de l’Institut de Ciències del Mar 

de Barcelona, que forma part del CSIC,  la producció de petroli va 

arribar al seu pic màxim el 2005, i des de llavors està estancada.  

Hem arribat doncs a l’Oil Crash, és a dir, el petroli es produeix cada 

vegada en menor quantitat i per tant seguir depenent del petroli ja no 

és rentable ni factible. A més, aquesta menor producció no només 

afectarà al petroli sinó també al gas natural, al carbó i a l’urani. 

 

Compra només allò que necessitis. Disminueix el consum energètic a 

la llar. Agafa el transport públic. Recolza iniciatives populars a petita 

escala de producció d’energies renovables. Participa del moviment 

ciutats en transició pel decreixement. Redueix els residus. Compra 

productes locals, de temporada i ecològics. Reutilitza i intercanvia. 

Repara els electrodomèstics. Ajuda el teu entorn proper construint 

comunitats de recolzament mutu. Exigeix i participa de polítiques de 

sostenibilitat. Forma’t i adquireix noves habilitats, sabent que el futur serà 

segurament més auster que el present.  No t’endeutis.  

 

 

 

 
 

 

  


