
	
TROBADA AMB EDUARD FURRÓ, ENGINYER EXPERT EN EL CANVI DE MODEL 
ENERGÈTIC I COMPORTAMENTS SOCIALS 
 
El convidat del Cercle, Eduard Furró va començar la seva exposició parlant de l’evolució 
de l’home en la Terra i la incorporació de les fonts d’energia. La revolució tecnològica 
és la que va fer que els grans reservoris de fusta, gas, urani, etc. arribessin al seu final.  
 
Actualment ens trobem al segle XXI i tenim 5 realitats i 3 reptes: 
REALITATS 

- Fi palpable dels reservoris de combustibles fòssils i urani. 
- Ús insostenible dels recursos finits. 
- Insostenible contaminació de l’aigua i l’aire. 
- Contaminació radioactiva dels ecosistemes. 
- Desgavell equilibri termodinàmic del planeta. 

REPTES 
- Necessària substitució model energètic. 
- Canvis de comportament social vers l’ús eficient i sostenible dels recursos. 
- Aturada i regressió del canvi climàtic. 

 
El Sr. Furró continuà explicant, a través de la gràfica que es mostra a continuació, que 
en 100 anys, del 1910 al 2010 la població humana al planeta Terra s’havia multiplicat 
per quatre, mentre que el consum d’energia durant el mateix període s’havia multiplicat 
per 10. Si comptéssim fins al 2019, s’hauria multiplicat per 12. Això demostrava una 
tendència exponencial a partir del 1910 que tenia una repercussió brutal sobre els 
recursos finits del planeta. “A dia d’avui es té constància de la fi dels recursos energètics 
i d’urani del planeta” va afegir el convidat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Per demostrar aquesta afirmació, ens va mostrar un altre gràfic del Dr. Carles Riba de la 
UPC (amb dades extretes de la Agencia Internacional de l’Energia i que es mostra a 
continuació) on es mostrava que les corbes d’exhauriment dels recursos energètics 
entren a un període crític en 20 anys. Per altra banda, ens va mostrar un tercer gràfic on 
apareixien el nombre de descobriments de nous reservoris de petroli i gas. Els valors 
van disminuint de forma molt dràstica a partir de l’any 2.000. A tall d’exemple, ens va 
comentar que a l’any 2018, es va descobrir una bossa de petroli a Alaska amb 
1.200.000.000 de barrils. Va ser una gran notícia als diaris però això ha permès allargar 
13 dies el consum de petroli planetari. 

 
 
A part de l’exhauriment del petroli, calen aturar els consums perquè es crea un 
desequilibri termodinàmic a l’atmosfera, que es tradueix a un canvi climàtic: tenim 
màximes de rècords de temperatura, al mes de juliol hi ha hagut incendis forestals a 
Sibèria, etc. 
 
El convidat comentà que el model energètic ens ha portat fins aquí, però que hem de 
tenir un nou model  que ens ha de permetre un ús econòmic, tecnologia, coneixements 
i possibilitats d’afrontar un nou model per afrontar una nova era de futur. Cal doncs, 
adaptar-se de forma sostenible dels recursos finits del planeta. 
 
MENORCA 
Menorca disposa d’energia solar, eòlica i de biomassa per atendre les necessitats 
energètiques actuals. Menorca necessita 700 GWh/any i en rep 1.020.000 GWh/any en 
energia solar. Per tant, rebem energia suficient pel consum. Els 700 GWh/any es 
tradueix a un consum de territori en plaques solars de només el 2%. Sap que a Menorca 
és complicat consumir territori però s’ha de sospesar avantatges immediats: com la 
salut, el benestar. 
 



	
TRANSICIÓ ORDENADA 
El Sr. Furró continuà explicant que per dur a terme aquesta transició, calia un líder i 
aquest havia de ser la societat, que potser no estava no està prou formada però és qui 
li tocava jugar aquest paper. 
 
El Sr. Furró va dur a terme un estudi del Pla Energètic de Menorca 100% renovable l’any 
2004 i que va dissenyar seguint quatre estadis d’aproximacions al canvi. En primer lloc 
s’ha de passar la central a gas natural, que permet una reducció de contaminació i 
també permet un canvi a la mentalitat social. En el mateix estadi, es podria afegir 
l’aprofitament termosolar, la producció aigua calenta, l’aprofitament de la biomassa 
perquè assegurav combustible de preu estable i a més, disminuia el risc d’incendi als 
boscos. 
 
El segon estadi seria el desenvolupament del parcs eòlics i l‘ús massiu de les bombes 
de calor aplicats tant a l’hivern com a l’estiu. Amb una bomba de calor, es solucionaven 
les dues puntes i a més 1kw/h permetia de 3 a 5 Kw/h tèrmics. En aquest estadi, també 
es podria introduir la mobilitat elèctrica lleugera, com les bicicletes.  
 
El tercer graó seria desenvolupant parcs fotovoltaics, i començar a desenvolupar el 
vector hidrogen que proporcionaria l’emmagatzemament de l’energia. Les bateries no 
seran les que solucionaran el problema. A més, segons el Sr. Furró, l’hidrogen és la 
solució al problema en la xarxa de transport de gran tonatge: autobusos, pesca, 
maquinària pesada, etc.  
 
El quart graó passaria per l’eliminació del gas natural de la central de Maó perquè es 
podria fer servir com a combustió d’hidrogen. S’hauria arribat a zero emissions.  
 
El Sr. Furró comentà que en aquest procés Menorca hauria pogut incorporar en el 
sistema interior més de 270.000 milions d’euros que paguem per la compra de 
combustibles fòssils. Es tindria configurada la reserva de la biosfera. 
 
El sistema energètic està obsolet. És un sistema en el que observem que si el PIB puja, 
però segons el Sr. Furró encara que pugi, el sistema no va bé perquè el diner perd el 
seu valor, disminueix el benestar social, comencen les migracions, es tanquen 
expectatives de futur pels nostres fills i néts. Va posar l’exemple de la Greta Thunberg 
que va qualificar d’immadurs als assistents a Davos, al parlament Suec, Europeu, ara 
davant de Nacions Unides. Els dirigents no tenen discursos per rebatre als joves que els 
acusen d’irresponsables.  
 
El convidat va insistir que calia recuperar el sentit de l’economia i aquesta són les 
accions útils i sostenibles en el temps. Per tant, s’havia d’invertir en l’estalvi, en l’ús 
racional, en el marc de l’alimentació de quilòmetre zero, en els potencials de Menorca 
en el camp de productes de qualitat, en la parafarmàcia, en la cosmètica natural, en la 
investigació i en l’ús sostenible dels recursos marins, en la cultura, en la custodia agrària 
del territori, en les reserves i la qualitat de l’aigua, en els equipaments de serveis a uns 



	
turistes sensibles i implicats amb ganes de gaudir d’una Reserva de la Biosfera. Per tant, 
explicava que cal centrar les accions economies en economies circulars, centrades en 
el reciclatge i en la reutilització.  
 
El Sr. Furró va acabar la seva ponència posant alguns exemples de canvi com que fa 
dues setmanes, el fons de pensions de Noruega va decidir retirar 20.000 milions d’euros 
del petroli per posar-lo en renovables. El 70% instal·lacions Dinamarca i del Nord 
d’Alemanya estaven en mans privades, fonamentalment, cooperatives. Alemanya 
estava substituint 14 línies de tren de gasoil per tracció elèctrica i combustió d’hidrogen. 
Actualment, ja tenien 5 línies de tren d’hidrogen. Aquesta setmana el Govern Alemany 
havia acordat per consens entre tots els partits polítics una inversió 50.000 milions 
d’euros a 3 anys per passar a renovables les indústries i anular totes les calefaccions de 
gasoil i gravar econòmicament tots els usos de combustibles fòssils.  

 
 

 


