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1. Introducció
1.1. Sobre l’energia
Les societats humanes utilitzem l’energia en les seves diverses formes per proveir-nos de béns i serveis.
Començant per una forma d’energia tan essencial per a la nostra subsistència com són els aliments fins a
l’energia que propulsa un coet cap a l’espai, l’energia és una condició necessària per a qualsevol activitat.
L’obtenim de les anomenades fonts d’energia, que generalment es classifiquen en renovables i no renovables.
Com a fonts renovables hi ha les que són susceptibles de renovar-se en una escala temporal humana; per exemple, el petroli tarda milions d’anys a produir-se a partir de la transformació geològica de la
matèria orgànica de la biosfera, és a dir, que es renova, però no ho fa a un ritme que pugui ser útil. Aquí
s’ha de precisar que una font d’energia renovable ho pot deixar de ser si l’explotem per sobre del seu ritme
de renovació; per exemple, la llenya d’un bosc és renovable si n’extraiem la que creix cada any, però si
comencem a treure més fusta de la que es regenera anualment, al cap d’un temps més o menys llarg haurem acabat amb el bosc. A efectes pràctics, haurem explotat un recurs no renovable. En aquest tipus de
fonts, disposem de la biosfera en diverses formes (llenya, força animal, aliments, etc.): la solar, que serveix
per escalfar o produir electricitat; la hidràulica, que consisteix a aprofitar el moviment dels cursos d’aigua
(generalment hidroelèctrica); l’eòlica, que és l’aprofitament de la força del vent (per exemple, la navegació
a vela i els aerogeneradors); la geotèrmia, que consisteix a aprofitar la calor del subsol i, finalment, hi ha
l’energia del mar, generalment obtinguda de les marees (mareomotriu) o de les onades (undimotriu).
Com a fonts no renovables hi ha les tres d’origen fòssil: el petroli, el carbó i el gas natural. L’altra font
d’energia no renovable d’origen mineral és l’urani, que és el combustible utilitzat a les centrals nuclears
de fissió. Aquests tipus d’energia s’aprofiten mitjançant la seva combustió per obtenir calor, que pot ser
utilitzada directament (estufa de butà), per generar moviment (cotxe) o electricitat (central tèrmica del port
de Maó).
Com acabem de veure, a dia d’avui, la humanitat fa ús d’una àmplia gamma de fonts d’energia.
L’energia compleix les lleis bàsiques de la Física conegudes com les lleis de la termodinàmica.
La primera llei de la termodinàmica, o llei de la conservació de l’energia, que és la més coneguda, diu que
l’energia no es crea ni es destrueix, només es transforma. La segona llei de la termodinàmica, o llei de l’entropia, que és menys coneguda però igual de fonamental, diu que en tots els fenòmens on intervé l’energia
es produeix una pèrdua irreversible de la qualitat de l’energia; per tant, l’energia no desapareix però sí que
es «degrada», passant de formes més concentrades i aprofitables a formes més disperses i inservibles
per als nostres propòsits. Per exemple, de l’energia química de la gasolina del dipòsit d’un cotxe només
un 20% arriba a la roda per desplaçar-lo, l’altre 80% es dispersa en l’ambient en forma de calor. En aquest
procés, el 80% de l’energia concentrada i d’alta qualitat de la gasolina s’ha transformat en calor dissipada
en l’ambient, que és una energia dispersa de què gairebé no en podem treure profit.
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Sigui quina sigui la font d’energia original (el que s’anomena font d’energia primària), aquesta ha de ser
d’alguna manera transformada i/o condicionada per al seu ús final, en allò que s’anomena vectors energètics. Alguns d’aquests vectors que tots coneixem són la benzina, el gasoil, el butà i també l’electricitat.
Moltes vegades utilitzem el terme electricitat com a sinònim d’energia, però l’electricitat no és una font
d’energia, sinó una forma d’energia transformada que s’ha obtingut per processos molt diversos, com ara
la crema de combustibles (aquest és el cas de la central ubicada al port de Maó) o els parcs fotovoltaics
i eòlics, entre d’altres.

1.2. Sobre la primera transició energètica de Menorca
La primera transició energètica de Menorca és el títol de la diagnosi de les DEM-energia. S’anomena així
perquè la diagnosi descriu l’escenari resultant de la transició d’una societat basada en l’aprofitament de
fluxos renovables d’energia localitzats en el mateix territori (sol, vent, biomassa i força animal) a l’ús massiu
de combustibles fòssils no renovables, importats d’altres territoris. Aquesta primera transició es pot situar
entre finals del segle xix i 1960, quan s’inaugura la central tèrmica de producció d’electricitat de Maó.
El resultat de la primera transició energètica de Menorca és l’actual configuració del sistema energètic.
Un sistema que depèn totalment dels derivats del petroli que importem de l’exterior, fortament centralitzat,
altament ineficient i causant d’impactes socioambientals negatius, molts d’aquests en territoris extrainsulars. Les principals conseqüències són el drenatge de capital cap a l’exterior, els danys en la salut humana
i en els ecosistemes i la potenciació del canvi climàtic, a més d’una situació d’elevada vulnerabilitat envers
la progressiva escassetat dels combustibles fòssils que s’espera.

1.3. Sobre la diagnosi DEM-energia
Per a l’elaboració de l’estudi, s’han utilitzat dades procedents de companyies del sector energètic, administracions i altres fonts oficials, així com documents i estudis científics. Especialment rellevant és la quantitat d’informació aportada per l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), sense la qual aquest
estudi difícilment s’hagués pogut dur a terme amb tota la seva amplitud. Les fonts d’informació emprades
i la metodologia aplicada es troben detallades en documents accessibles des de la web de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) i a la bibliografia. L’obra s’ha desenvolupat bàsicament en dues escales temporals:
la dècada i l’any. S’ha escollit 2013 com a any d’estudi en ser el més recent de què s’han pogut obtenir
dades fiables de tots els aspectes considerats.

1.4. Agraïments
La diagnosi de les DEM-energia ha comptat amb l’inestimable assessorament i col·laboració de reputats
científics i experts, especialment Joan Groizard (Govern de les Illes Balears, GOIB), David Carreras (OBSAM), Rafa Muñoz (Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca), Eduard Furró (Col·lectiu per a un
Nou Model Energètic i Social Sostenible, CMES), Alfonso Sanz (Gea 21) i Margarita Mediavilla (Universitat
de Valladolid), que han estat una font imprescindible de col·laboració, d’informació i de seguiment del
procés. Igualment, hi ha participat aportant informació i opinió experta Javier García (N2E), Sònia Estradé
(OBSAM), Carles Riba (CMES) i José Domingo (LIFE+BOSCOS). També ha elaborat informació utilitzada
en aquest estudi l’equip Roadshow del programa City-Zen de la Unió Europea, liderat per Craig Martin (TU
Delft) i Greg Keeffe (QU Belfast).
Els agraïments també s’adrecen a tot el personal que integra l’IME, l’OBSAM i la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic (GOIB), que ha donat un suport tècnic i administratiu fonamental per a l’elaboració de les DEM-energia.
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