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DIAGNOSI: LA PRIMERA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MENORCA

11. Conclusions
La diagnosi del sistema energètic de Menorca i el seu context descriu el resultat de la primera transició
energètica, que es va produir entre finals del segle xix i la primera meitat del segle xx, quan la societat
preindustrial de l’illa va accedir als combustibles fòssils. El resultat d’aquesta primera transició és l’actual
sistema energètic, que s’ha configurat al voltant de l’aprofitament dels combustibles fòssils, amb un ús
majoritari dels derivats del petroli. Aquesta font d’energia ha permès l’evolució de Menorca dins el context
del món occidental desenvolupat.
Les dades que s’han elaborat dibuixen un sistema energètic altament ineficient, que només aprofita
en forma d’energia útil una de cada tres unitats d’energia primària que consumeix. El principal consumidor
d’energia és la central tèrmica del port de Maó, que utilitza la meitat de l’energia primària consumida a
Menorca per produir electricitat cremant derivats del petroli. Per sectors, el transport terrestre representa
una tercera part de l’energia final consumida a l’illa, mentre que els sectors residencial i de serveis, amb
consums semblants, sumen un altre terç de la demanda d’energia final. La suma de tots els altres sectors
suposen la tercera part restant del consum d’energia final de Menorca.
Pràcticament, tota l’energia consumida a l’illa arriba per via marítima al port de Maó, en un sistema
que es configura de manera altament centralitzada al voltant d’unes quantes infraestructures d’emmagatzematge i de subministrament. A part de la vulnerabilitat que implica un sistema tan centralitzat, també ho
és per la dependència de l’exterior, ja que s’han d’importar constantment productes energètics; és a dir,
que la factura energètica de Menorca, que supera àmpliament els 200 milions d’euros anuals, suposa un
flux continu de capital cap a l’exterior.
Les qüestions ambientals també s’han estudiat, i mostren la contribució que fa Menorca a la potenciació del canvi climàtic, que és força rellevant en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per
capita. També són significatives les dades d’emissions de compostos perjudicials per a la salut, gairebé
totes concentrades a la central tèrmica del port de Maó, però també amb una important contribució del
transport terrestre, tot i que amb un caràcter més distribuït en el territori.
La situació descrita encaixa en un context energètic global dominat pel consum de fonts d’energia no
renovables, principalment d’hidrocarburs, que suposen més del 80% del consum energètic mundial. Tanmateix, estan començant a agafar molta força tots els moviments internacionals que propugnen el canvi
de model energètic cap a l’eficiència i les fonts renovables d’energia. Els motius principals són el canvi
climàtic, la incertesa en la seguretat de subministrament degut a l’esgotament de recursos no renovables
i els problemes de contaminació de l’actual sistema energètic global.
Les característiques del sistema energètic descrites en aquest document de diagnosi estan clarament fora dels paràmetres de sostenibilitat, donat que s’estan utilitzant recursos no renovables de què
no gaudiran les futures generacions i a més s’està alterant el clima amb conseqüències negatives en el
futur. El sistema energètic de l’illa, per tant, no respon als criteris que haurien de prevaldre en un territori
Reserva de Biosfera com és Menorca. Si volem avançar cap a la sostenibilitat, s’han de definir les característiques que ha de tenir la segona transició energètica, que necessàriament haurà de basar-se en fonts
renovables d’energia. Segons el que s’ha estudiat, els àmbits clau on s’han de posar els esforços són
l’eficiència energètica, la generació d’electricitat, el transport terrestre i l’edificació. Els objectius que han
de guiar la segona transició energètica són l’estalvi de recursos, la disminució d’impactes ambientals, la
major autosuficiència i que el sector energètic deixi de suposar un drenatge de l’economia de Menorca.
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