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Va, sra. Alcaldessa. Tenim un acord.
Aquest no és moment per dubtar.
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Està fent broma?
Fossília té més de 100
anys d’experiència.
Com pot creure algú que un
grapat d’aerogeneradors
podria produir tota
l’electricitat que
necessitem?

No estic dubtant.
Només dic que diversos
regidors han mostrat
interès en l’altra
proposta. La d’Enersol.

Sí, però ja sap, sr. Carbúncul, que també
hi ha una creixent preocupació per...
bé... pel canvi climàtic.

Anem a saltar-nos la xerrada hippie.
Vostè sap que la nostra central elèctrica
serà la més eficient de la seva classe.

Estic amb vostè, sr. Carbúncul.
Però no tothom ho veu d’aquesta manera.
Amb les eleccions en menys de 18 mesos,
no em puc permetre el descontentament
entre els votants.

A més, gràcies a la nostra
nova inversió, serem capaços
de treure d’enmig una de les
centrals més petites i menys
eficients. Això és bo per
al planeta, no?

De tota manera, no sigui tan pessimista. El canvi
climàtic no ha estat un problema fins ara. No
ens avancem als esdeveniments. Se li acudeix cap
problema que no ha estat resolt per la ciència?

Mmm... El càncer,
la pobresa, la fam.

De veritat creu que això és el
que preocupa els seus votants?
Els seus votants volen electricitat.
Això hauria de ser la nostra
principal preocupació.
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Estem patrocinant
més de 50 activitats i
organitzacions a la
ciutat. No vol que les
coses canviïn, oi?

Digueu-me, sra. Alcaldessa.
Què la preocupa?
Ha tingut una mala nit?

Aerogeneradors! És això el
que els agrada als votants?
Turbines lletges allà on miris?
Recordi, si construïm
la nova central elèctrica,
patrocinarem molts altres
projectes amb aquests
ingressos. És una promesa.

No, clar que no, però...

Potser té raó. Però cal
convèncer la gent amb la seva
campanya de comunicació.

No vull tenir
cap problema.

No se’n penedirà
d’aquesta decisió,
sra. alcaldessa.

Ho sé.
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Sra. alcaldessa, he acabat
amb la meva feina per avui.
Puc anar-me’n?

Sí, Sofia, te’n pots
anar. Crec que podem
anar-nos-en tots.

Ha estat un dia infernal!

Alcaldessa! Tenim coses
importants per discutir!
Si us plau, senyora alcaldessa!

Ara no, estic
molt ocupada.

Hola, Sofia!
Què és tot
aquest enrenou?

Hola! Sembla...
no sé, alguna
cosa sobre la
central elèctrica.
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«No als combustibles fòssils,
sí a les energies renovables».

Tss! Polítics!
Mai escolten!
Anem, Maria, continuem
amb la petició.

El canvi climàtic és real.
Les energies no renovables
estan destruint el
nostre planeta.

Pe a què és
exactament
aquesta petició?

Volem mostrar als
polítics que una gran
quantitat de ciutadans
volem energies
renovables i no fòssils.

No volem que Fossília
construeixi una nova
central elèctrica aquí.
Voleu signar?

si no és carbó,
què serà?

Hi ha un munt
d’opcions. Energia solar,
eòlica... apostem per les
energies renovables!

Si Fossília només proporciona
energia no renovable, qui
proporciona la renovable?

Hi ha molts proveïdors verds. Un d’ells,
Enersol, està interessat en instal·lar
aerogeneradors al Montjuïc.

Això és del que
estaven parlant...
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Llegirem els prospectes.
Gràcies i bona sort
amb la petició!

Crec que me n’aniré
a casa. No tinc
ganes de jugar.

D’acord...
està bé.

No es pot confiar en Fossília,
creieu-me, ho sé. L’acord
d’Enersol podria ser molt
millor per a la ciutat.

Amor, no t’oblidis
que treballes per a
ells. No mosseguis la
mà que t’alimenta.

Jo no treballo per a ells.
Ho fa la meva agència de
publicitat. I espero que
encara tingui el dret de
dir que no m’agraden.

Per què no els demanes
treballar en un altre
projecte, pare?

No estic en la posició de
poder escollir, vida meva.
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Fossília és el millor client de
la meva agència publicitària,
i paguen bé.

Alguna vegada has sentit
parlar d’Enersol?

Ho estic buscant a
Google... Mira açò...

ENERSOL
PER A TU

PER AL MEDI AMBIENT

PER AL FUTUR

Electricitat a partir del vent, de l’aigua i del sol per a la seva casa? Feu clic aquí
Més informació sobre la nostra energia certificada per EKOenergia

Alguna vegada
has sentit parlar
d’EKOenergia?
No. Dóna una ullada
a la seva pàgina web.
Ah, està en... guau,
30 idiomes!

EKOenergia L’Etiqueta ecològica per l’electricitat
Inici

Sobre nosaltres

Ecoetiqueta

Com comprar EKOenergia?

EKOenergia és una xarxa de 35 organitzacions mediambientals europees de gairebé tots els països europeus.
Promovem l’ús d’energies renovables i volem donar als consumidors l’oportunitat de treure’n més profit del seu
contracte d’electricitat.
EKOenergia és també el nom de l’única etiqueta ecològica
paneuropea d’electricitat. EKOenergia és l’energia renovable. A
més d’això, les centrals elèctriques que produeixen EKOenergia
compleixen amb els criteris de sostenibilitat establerts per la
xarxa EKOenergia.

«Com a consumidor europeu,
pot triar lliurement el seu
proveïdor d’electricitat i
el tipus d’electricitat que
vostè prefereixi».

Més informació sobre l’electricitat renovable i el
canvi climàtic ->
Conegui més sobre el nostre Fons Climàtic ->

No sabia que hi havia
tants proveïdors.
Sempre ens havíem
limitat a Fossília.
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... Eh, mireu açò, tenen un
altre fons també. “El Fons
Ambiental d’EKOenergia”.

FONS AMBIENTAL
Per cada megawatt-hora
que es vengui com a energia
hidràulica
EKOenergia,
es destina un mínim de
0,10 € al Fons Ambiental
d’EKOenergia.
Aquests
diners s’utilitzen per finançar
la
implementació
dels
projectes de restauració de
rius.
Més informació →

Què més fan aquests
nois d’EKOenergia?

Sembla que estableixen els
criteris mediambientals per a les
centrals elèctriques. Mireu.
Tenen criteris de
rendiment per a
centrals elèctriques
de biomassa, i fins i
tot exclouen alguns
tipus de biomassa, com
la biomassa que es
podria utilitzar com
a aliment.

Per què no canviem el nostre
contracte? Els nostres diners
anirien a alguna cosa útil.

Fes clic en “Com comprar
EKOenergia”, Sofia.
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Hola, Sofia! Et
sents millor avui?

Més o menys. M’agradaria
parlar amb vosaltres d’una
cosa. És molt important.

Més important que el nostre
entrenament? L’equip masculí
té un partit aquest diumenge.

Et refereixes a la del Montjuïc?
Sí. Ara mateix estan
decidint quin tipus
de central van a
construir-hi.

Sens dubte. Heu sentit parlar de la nova
central elèctrica que volen construir?

Ahir ho vaig estar pensant i
crec que podem fer alguna cosa
per donar suport a la idea de
les turbines de vent.

Per què parles d’això ara? Som aquí per jugar.

No vull perdre el partit de
diumenge per les teves queixes!
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Nos són les MEVES queixes,
hi ha molts activistes
promovent el parc eòlic.

Estic segura que tots
vosaltres sabeu què és
l’escalfament global
i el canvi climàtic.
L’electricitat renovable
pot ajudar a aturar-ho, i
la nostra ciutat podria
ser un exemple positiu.

I per què no? En alguns
països ja subministren més
del 20% de l’electricitat. I
això és només el principi.

Vinga, va,
Sofia. Eòlic...
Hahaha! Això mai
funcionarà....

... Espera, no és
Fossília el nostre
patrocinador?

Això són tretes inventades
per hippies perquè visqueu
com cavernícoles, Sofia.

Si ells guanyen més diners, potser
tindrem més diners també!
Per què
anaven a...?
Tant fa.

Sí. Per què ho
preguntes?

Es tracta de tenir
la possibilitat
d’escollir. M’agradaria
que us ho penséssiu.
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Tot això està molt bé, Sofia, però
què podem fer nosaltres? Vull dir,
l’ajuntament és qui ha de decidir.

Jo també triaria
l’energia renovable,
però no crec que ens
preguntin el que volem.

I és per això que vam dir
que era una ximpleria
discutir aquestes
coses. Vinga, va, anem a
jugar. Tenim coses més
importants que fer.

Però potser hi ha
alguna cosa que
puguem fer ....

Sofia, tu treballes a
l’ajuntament, oi? Alguna
vegada has tractat de
plantejar-los aquesta
qüestió?

Encara no. Volia
informar-me abans.
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No vaig poder evitar
escoltar la seva conversa
amb el sr. Carbúncul.

Sra. alcaldessa?
Puc parlar
amb vostè?

Això no és
assumpte teu, Sofia.

... Ara
no, estic
ocupada.

Ho sé, però... Espero
que la ciutat aposti
per l’energia verda...

La nostra ciutat ja està fent molt, Sofia.
Acabem de posar contenidors de reciclatge. No
podem resoldre tots els problemes del món.
És veritat que
l’electricitat
renovable és una
causa noble, però...
no és tan fàcil.

Però si mai comencem a
utilitzar renovables...

Per què no?
Perquè no sempre hi ha vent,
Sofia... I la nostra ciutat
necessita molta energia...

Ets massa jove per
entendre-ho.

L’electricitat verda podria ser el
futur, Sofia... però no és el present.
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Algú em va dir que no hi ha cap manera de saber si
l’electricitat que rebem dels nostres endolls és verda.
Com funciona això?

Ostres... Pensava que
series més vella.

Hahaha! Sóc voluntària a EKOenergia.
Encantada de conèixer-te, Sofia. Vas
dir que tenies algunes preguntes.

Si vols comprar electricitat renovable, ho has de demanar al teu
proveïdor. Utilitzen les garanties d’origen per demostrar que han
produït prou electricitat renovable per cobrir el teu consum.

Garanties
d’origen?

Si els venedors volen vendre més electricitat
verda de la que produeixen, poden comprar
garanties d’origen a altres proveïdors verds. Però
cada certificat només es pot utilitzar una vegada.
Per obtenir més informació, també pots donar
una ullada a la nostra pàgina web.

Genial,
gràcies!

Sí. L’estat ofereix als proveïdors un
certificat, anomenat garanties d’origen, per
cada megawatt-hora d’electricitat verda
que produeixen. Els proveïdors d’electricitat
poden vendre tanta electricitat verda
com garanties d’origen tinguin.

Estic participant en el Servei Voluntari Europeu
(SVE), un programa de la UE que permet als joves
anar a l’estranger i ser voluntaris en una
organització sense ànim de lucre. EKOenergia
acull voluntaris de diferents països.

Per cert... Què vol dir això de que
ets voluntària d’EKOenergia?
Ara tinc curiositat.

També fan això? Guau!
Ah, i també tinc algunes preguntes
sobre el Fons Climàtic...

15

Sofia! Vam rebre el
teu missatge. Així
que no va anar bé amb
l’alcaldessa?

Ja et vaig dir que era
una estupidesa.

Com eixos
hippies
perdedors?

No vaig aconseguir que
llegís res. Crec que
haurem d’intentar una
estratègia diferent.

Creus que uns
quants gargots
ajudaran?
Estaves parlant
d’una petició.

No estem lligats a Fossília de per vida. Hem
d’informar a tantes persones com sigui possible.
Potser puguem canviar almenys una part de
la nostra energia a la renovable.

Crec que sí. Però el més important és
que la gent sàpiga que pot escollir.

Podem fer fullets.
O pòsters. Podria
posar alguns
d’ells a la meva
universitat.

Sí, però som un club de futbol, no un club
de «anem a salvar el món». Veieu Flower
Power escrit a la paret?

Què més et dóna? No
estem utilitzant els diners
del club per finançar
les activitats.

Calma. Som amics,
no? Per què no podem
fer alguna cosa
diferent junts per
una vegada?

No tinc temps per
perdre en la teva
campanya hippie.
Busca un altre lloc
per a això.
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Correm el risc de
perdre el nostre
patrocinador.

Creus que farien això?

És clar. I llavors com ens
podrem permetre el luxe
d’un camp en bon estat,
uniformes personalitzats,
una seu amb aire
condicionat...?

Com a club, no estem
interferint en els
seus assumptes. No ens
llevaran el patrocini.

Potser no necessitem tants
diners. Per exemple, qui
utilitza l’aire condicionat
aquí? I per què necessitem
uniformes nous cada
temporada?

No siguis ingènua, Sofia. Si la
majoria de vosaltres participeu
en aquesta estupidesa, ho
sabran. I per què continuarien
invertint en nosaltres?

De debò? I qui
els ho dirà?

Per què no?

L’equip masculí està quasi llest
per anar al campionat regional.
No renunciarem a aquesta
oportunitat per tu.
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Podem començar
a entrenar d’una
vegada?

Calma, Marc, jugarem...
Guanyar no és només
qüestió d’entrenar, sinó
també d’esperit d’equip.

I si Fossília ens lleva
el patrocini, trobarem
un altre. No necessitem
tants diners.
Seguirem jugant.

I el campionat?
Guanyar o perdre la
competició depèn
de nosaltres, no
d’ells...

Però de totes maneres,
esperem que la
preocupació d’en Marc
no es faci realitat.

Ja veurem...

Insensats. Bona sort.
Us en penedireu.
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M’agrada aquest
disseny per
al fullet.

Potser trobem alguna
cosa més enginyosa.
Això és un poc simple.

Volem que
sigui simple
i fàcil
d’entendre.

Recordeu
que és per a
principiants.

Creieu que «Aposti
per l’energia
verda!» és prou bo?

La biblioteca acollirà
el nostre fòrum!

Serà d’aquí a un mes. Tindrem prou
temps per anunciar-ho?

Ets la persona adequada,
Sofia. Ja ens has convençut
a tots nosaltres! Estic segur
que la teva presentació
serà impressionant.

Jo m’ocupo de la
publicitat. Tu hauries
de preparar la
presentació, Sofia.

Jo... jo no
tenia pensat
parlar...
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Senyor, vol signar la nostra
petició per construir un parc
eòlic al Montjuïc?

Deu ser del mateix grup que ens va
enviar els correus electrònics per
canviar a l’energia verda.

Sí, tots els vam rebre. He
tornat a llegir la proposta
d’Enersol. Sembla millor del
que recordava.

Hola, David! No ho
vas a llegir?

Aquestes
eco-ximpleries?
No tinc temps
per això.

En realitat no és tan
dolent. Hauries de donar
una ullada a la seva pàgina
web. Sembla que...
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Acabaràs amb rastes
i xancletes, si no vas
amb compte.

Hi ha altres fonts d’energia
renovable, com l’energia
hidroelèctrica i la biomassa,
que gairebé sempre estan
disponibles. La tecnologia per
emmagatzemar energia també
està millorant.

Què passa quan el vent no
bufa i no hi ha sol?

Els edificis i el trànsit maten
més aus que les turbines de vent,
per no parlar del canvi climàtic.

He llegit que les
turbines sovint
maten les aus.

També és una qüestió
d’ubicació. L’etiqueta d’EKOenergia
ho té en compte.

Cremem els
residus de la
ciutat! Això és
renovable, no?

No és molt cara
l’energia eòlica? Pujarà
la nostra factura?

No és cert que
l’energia renovable
sigui més cara.
I si em
compro els
meus panells
solars?

Si les centrals de carbó paguessin
un preu just per la contaminació que
causen, l’energia renovable seria
fins i tot més barata que la fòssil. A
més, el vent sempre estarà disponible
i sense cap cost. El carbó no.

Tots
alhora
no, si
us plau!

I els d’EKOenergia? Ens poden
construir les turbines eòliques?

Sí, vostè, el
de la dreta.
EKOenergia és l’etiqueta que
garanteix que l’electricitat
és renovable. Enersol
construirà les turbines.

No estan en cap cas obligats a
comprar energia a Enersol: és
només una qüestió de
poder escollir.

Si apostem per l’energia
eòlica, serà millor l’aire
de la nostra ciutat?
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Malgrat la teva
joventut, has
parlat realment bé!

T’agradaria parlar a la ràdio
sobre aquest tema? Tenim un
programa, els divendres...

Els posaré al taulell. Estic
segur que alguns dels meus
clients els llegiran.

Sí, seria
genial!
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Gràcies, sr. Ferrer.
He d’admetre
que estava prou
nerviosa.

Ens hem canviat
a EKOenergia

Oh... bé, sí, podem parlar
d’això novament... però...

Mira quantes empreses s’han
canviat a contractes verds! És
una bona oportunitat per a la
ciutat i per al nostre partit...

Sembla que és el
que la gent vol.

En dos mesos han aconseguit
més de 5000 signatures sol·licitant
l’assignació del contracte del
Montjuïc a Enersol.

Oh... hem de tenir
en compte el que
la gent vol.

I si fem una reunió la
pròxima setmana per
parlar sobre el tema?
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Aquesta noia!
Tot açò és
per culpa
d’ella!

Ningú no havia sentit mai
parlar d’EKOenergia i ningú
es preocupava per Enersol.
I ara, per culpa d’ella....

Quants contractes
hem perdut ja?

... Si ens desfem de
la líder, potser el
moviment s’enfonsarà.
A poc a poc, però
s’enfonsarà.

Prop de 50 empreses
van canviar de...
Per no parlar de
com l’alcaldessa
ens està girant
l’esquena!

... El seu pare està
treballant en la nostra
campanya publicitària. La
mare no té feina...
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Però com? Aquesta noia sembla
molt popular. S’ha guanyat el
club de futbol, fins i tot té un
peu a la porta de l’alcaldessa...

De debò?
I m’ho dius
ara?

Sr. Carbúncul! El puc
ajudar en alguna cosa?
Disculpeu-me un
minut. Podem
fer un descans.

... Sí, però...

... És una de les
nostres persones
clau...

... Això són
molts diners.

... Veuré el que
puc fer...

... Com més aviat, millor.
Doni-ho per fet,
sr. Carbúncul.

Més fàcil del que
m’esperava. Raquel,
autoritza aquesta
transferència.

Més et val, o
sofriràs les
conseqüències.

Diners ben gastats,
sr. Carbúncul.

Ara, he d’anar
a un programa
d’entrevistes. És hora
de netejar la imatge
d’aquesta empresa.

I torneu a treballar.
Vull bones notícies
quan torni.
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Pare! El nostre equip ha
guanyat el partit d’avui!
Estem preparats per anar al
campionat regional!

Això és genial,
vida meva...

Sembles
cansat...

Ho estic. He... he
perdut la feina.
Avui? Però
com? Per què?

Ha estat ell.

«Avui el sr. Carbúncul està amb nosaltres!
Sr. Carbúncul, què pensa vostè sobre
l’actual campanya d’EKOenergia?»
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Diuen que estan fent
reestructuració...
han de «dinamitzar
les operacions».

Això no fa sentit! Ets
un dels millors... per
què anaven a...

«Crec que està molt sobrevalorada. Produir
electricitat és la nostra especialitat, i si
funcionés amb turbines eòliques, les hauríem
començat a utilitzar fa molt de temps.
Malauradament, sembla que avui dia està de
moda l’alarmisme mediambiental».

Va, Sofia, tampoc
és tan... mesquí...

«Fossília és la millor opció per a la nostra estimada
ciutat. Carbó net, eficient i fiable, en lloc de ...»

Enersol aconseguirà el contracte,
i a més a més, estem guanyant
l’aprovació de la gent. Has vist
quantes empreses i botigues s’han
canviat a EKOenergia últimament?

Ha estat ell, pare. Fossília està
perdent popularitat, l’alcaldessa
ha convocat una nova reunió
amb els regidors per discutir la
decisió del Montjuïc.

Això és terrible. Què
farem ara? Hauríeu de
deixar la campanya, tots
dos. No val la pena.

Però qui és aquesta
Sofia, líder del moviment
per l’energia renovable de
la nostra ciutat? Quins
són els seus motius?

... I tot, nena meva, és
gràcies a tu. Tot i així, no
em puc creure que m’hagin
acomiadat per això.

Mare! Com més brut juguin,
amb més força lluitarem!
Si són tan dolents, hem de
lluitar encara més!

A més, no recuperaré el
meu treball si depèn de
Fossília. En trobaré un
altre. Com em vas dir, sóc
un dels millors.

Acceptarà el repte
de parlar davant
les càmeres?
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M’han convidat per
parlar al programa!

M’han telefonat.
L’espectacle és la setmana
que ve. Crec que no
estic preparada!

Va, Sofia, pensa que és com un
examen. Sens dubte estàs llesta.
Últimament només has parlat
d’EKOenergia i d’energies renovables.

Ho sé, però això és diferent!
Molta gent veu aquest
programa i segur que molts
d’ells donen suport a Fossília.
I si ho espatllo tot?

Escolta, aquesta és la
nostra millor oportunitat
d’arribar a tots ells. Ets
famosa, Sofia!

I això... ja ha
costat la feina
al meu pare.

Et podem preparar.
Anem a escriure
alguns dels
arguments. Jo faré
de presentador.

Sofia, no ets una mica
jove per preocuparte per les centrals
elèctriques? Per què
ho fas?
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No seria més sensat
concentrar-te en els
teus estudis?

Probablement començaré
la universitat el pròxim
any, però realment crec
en l’energia verda i en
EKOenergia.

Com a jove, tinc molt a perdre
amb el canvi climàtic. És el meu
futur el que està en causa.

I això no és una cosa que
puga posar després dels
meus objectius personals,
o posposar fins després
d’acabar la universitat.

De veres creus que
l’electricitat verda
salvarà el planeta? No
hi ha altres opcions a
tenir en compte?

El canvi a l’energia sostenible és un
pas imprescindible si volem salvar el
planeta. Hem d’actuar ja!

Hem de canviar el nostre
estil de vida... Tal com
menjar menys carn i
passar les vacances a
prop de casa.

L’energia verda és
només una part
de la solució.
També necessitem
eficiència
energètica.

Però sí, les energies renovables
són essencials. Sense canviar a
les renovables, no resoldrem el
problema climàtic. Necessitem
que més gent ho sàpiga.
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Sofia, heu decidit promoure
principalment els proveïdors
que venen EKOenergia.

Què vols dir?

Vam començar això com una acció local
per l’energia eòlica, però vam descobrir
que podíem marcar una gran diferència si
formàvem part del moviment d’EKOenergia.

També és important el fet
que les vendes contribueixin
al finançament de noves
instal·lacions de renovables.

Al comprar electricitat d’un dels proveïdors d’EKOenergia, una
part dels diners es destina a projectes de protecció climàtica.

Això significa que també pots fer
el bé amb la teva compra. Però com
funciona en la pràctica?

Financen altres associacions
amb experiència en aquest
tipus d’activitats.
Recentment, van patrocinar l’ONG
Oikos per a proporcionar una escola
rural amb energia solar.
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Sembla que la teva campanya
està aconseguint el seu
propòsit. Les notícies
han informat de diverses
reunions entre l’alcaldessa
i els regidors. El futur del
Montjuïc encara no s’ha decidit.

Alguna vegada has pensat en
les persones que treballen a
Fossília? Què passarà amb ells?
Perdran la seva feina?

Volem que la gent tingui
la possibilitat d’escollir
i fer un primer pas cap a
l’electricitat sostenible.

L’energia renovable crearà nous
llocs de treball, i com el canvi
a les renovables no serà de
la nit al dia, hi ha temps per
formar els treballadors.

PODEM fer-ho.

Com podem triar, si no
coneixem les opcions?

Objectius
meravellosos.
Creus que pots
fer-ho?

Un futur més sostenible és
possible, però cal que vingui a
través de l’esforç conjunt. És per
això que la nostra campanya se
centra en la informació.

L’electricitat verda encara
està infravalorada, i hem
de donar-li l’oportunitat
de créixer.
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Sobre l’avaluació de les
propostes per a la central
elèctrica que es construirà
al Montjuïc.

Tenim dues propostes:
una de Fossília per a una
central de carbó, i una
altra d’Enersol per a
un parc eòlic.

La votació està
tancada.
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Amb una majoria del
70%, l’ ajuntament
adjudica el contracte
a Enersol.

Han passat dos anys,
i com han canviat
les coses!

Els aerogeneradors
d’ Enersol han estat una
decisió meravellosa per a
la ciutat. La conscienciació
sobre el canvi climàtic
està augmentant.

Fossília ja no és l’empresa més
influent de la ciutat. Heu vist
aquells anuncis d’Enersol? És la
nova feina del meu pare.

EKOenergia també ha
crescut. Ara tenen 45
proveïdors més.

Sóc voluntària d’EKOenergia, així
com molts altres joves. Estem
començant a finançar tres
projectes climàtics amb els
ingressos dels nous contractes.

Un futur més verd mai
ha estat tan a prop.
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Què puc fer jo?
El canvi climàtic és el repte més gran a què la humanitat s’enfronta. Els informes sobre l’augment de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i els resultats que s’esperen són més que alarmants. Les
úniques bones notícies són que sabem com prevenir un canvi climàtic dràstic. És tècnica i
econòmicament possible viure dins els límits d’un planeta.
Malauradament, pocs responsables es prenen seriosament el problema. Continuen usant fórmules
antiquades o troben solucions només a curt termini. Afortunadament, cada vegada hi ha més gent
com Sofia: persones que actuen, en compte d’esperar que arribin ambiciosos acords climàtics
internacionals.
Les accions individuals no són inútils. Són la marca d’un grup creixent de persones que creuen
que aquest és el camí correcte. I el grup no passarà inadvertit pels polítics que volen guanyar les
eleccions en els anys vinents, ni per les empreses que volen vendre els seus productes en les
dècades de 2020 i 2030. Aquestes accions també tenen sentit en la nostra vida diària: pots estalviar
molts diners i millorar la teva salut al ser més respectuós amb el clima.

A casa
1.
Canvia a EKOenergia. No només és la
millor forma d’assegurar-te que el teu contracte
d’electricitat condueix a canvis positius, sinó que
també és un signe clar per a les productores
d’electricitat i per als polítics del teu suport a
l’energia 100% renovable.
Més informació en www.ekoenergy.org > Com
comprar EKOenergia?
En Espanya, Gesternova és el primer proveïdor
d’EKOenergia, www.gesternova.com
2.
Usa fonts d’energia renovables per als
sistemes de calefacció i refrigeració, com el
biogàs o bombes de calor que utilitzen electricitat
renovable.
3.
Mesura el teu consum d’energia i els costos,
i tracta de reduir-los:
- comprovant l’eficiència energètica de la casa
abans de comprar-la o llogar-la;
- aïllant tèrmicament la casa;
- usant la rentadora només amb càrregues
completes i eixugant la roba a l’aire;
- no malgastant l’aigua, especialment l’aigua
calenta;
- comprant els electrodomèstics més eficients i
deslligant-los quan no s’estiguin usant;
- cuinant amb la tapa posada i deixant que el
menjar es refredi abans de guardar-lo a la nevera
o al congelador.
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A la carretera
4.
Evita utilitzar el cotxe. Anar en bicicleta i caminant són dues bones i saludables alternatives.
Si el transport públic no és una opció, intenta compartir el cotxe; és una bona forma d’estalviar
diners, contaminar menys i fer nous amics.
5.
Les vacances no han de ser en llocs llunyans per ser agradables. Evita anar amb avió; el
tràfic aeri és una font d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en creixement.

Menja de forma intel·ligent
6.
La producció i el transport dels aliments causa moltes emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Per reduir la teva petjada de carboni, pots:
- reduir el consum de carn i de productes lactis;
- comprar aliments de temporada i d’origen local;
- comprar productes orgànics;
- intentar no comprar més del que consumeixes. Per començar, podries fer un seguiment de la
quantitat d’aliments que llences a les escombraries.

Redueix, reutilitza, recicla
7.
Tingues cura de les teves pertinences. Com
més temps utilitzes els mateixos objectes, menys
deixalles produiràs i menys energia serà
necessària per produir-ne de nous.
8.
Compra articles de segona mà, productes
de qualitat i productes que no utilitzen embalatges
innecessaris.
9.
Dóna regals sostenibles. Milions de regals
acaben en bosses d’escombraries sense haver
estat utilitzats. En el seu lloc, ofereix entrades
per anar al teatre, un massatge o una inscripció a
alguna activitat.

Dóna suport als que defenen els teus
principis
10.
Vota els polítics que es prenen seriosament
el canvi climàtic, i dóna suport a les organitzacions
que es preocupen pel canvi climàtic, els drets
humans, la planificació familiar...

Llegeix més
en la pàgina sobre l’acció pel clima de la UE:
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/images/documents/
publicacions/2010/canvi_climatic_-_joves.pdf
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La totpoderosa Fossília pretén construir una nova central elèctrica de carbó al
Montjuïc. Però no és l’única interessada en la zona: Enersol vol construir un parc
eòlic en el seu lloc. La proposta d’Enersol obté una ajuda inesperada quan Sofia i els
seus amics comencen una campanya per promoure l’energia renovable.
Sofia descobreix ràpidament que aquest no és un assumpte únicament per als polítics.
En el mercat lliure, els consumidors poden escollir a quina empresa volen donar
suport i quin tipus d’electricitat volen comprar. Quan se n’adona d’això, no triga gens
en començar la campanya «Canviem a EKOenergia».

«Es tracta de tenir la possibilitat d’escollir.
M’agradaria que us ho penséssiu».

