
L'energia de les persones

Pere Viladomiu



Energia i persones



Viabilitat escenari 100% ER

Altres ponències, llibres, etc. demostren que es tècnica i 
econòmicament viable un escenari de 100% ER, i lògicament, bo 
per la humanitat

Que  ens cal per aconseguir-ho?



Energia i funció social

Energia - social

Energia + social

• Genera desigualtat
• Pot  generar guerres
• Control de l’energia per 

oligopolis
• Menys sensibilitat per el 

medi ambient

• + Democràtica
• Facilita generació 

distribuïda
• Benefici socialitzat
• Mes sensibilitat per el 

medi ambient

Energia renovable

Energia Carboni & Nuclear

Energies i Tecnologies pendent d'inventar



Concepte de revolució

Gandhi
Luter 
King

Hitler
.......

Nuclear
Eòlica

La revolució és un canvi o transformació radical respecte 
al passat immediat, que es pot produir simultàniament en 
diferents àmbits (social, econòmic, cultural, religiós, etc.)



Revolució de la Energia Eòlica

• S’ha de competir amb les energies 
fòssils (malgrat les regles 
asimètriques)

• La competència es clau per assolir 
l’objectiu de 100% energies

Pròxim target: ser competitius sense 
primes, i facilitar la penetració eòlica 
al sistema elèctric mitjançant 
millores tecnològiques



Que passaria si... (DK)?

1970 1980 1990 2000 2010

TVIND
Le Court

1ers Aeros Ind. 
(bonus, vestas)

Coop. X 
Generació

Expansió USA 
Tax credit 
program 

Concentra
ció mercat 

interna

Offshore

Oligopolis 
compren 

(Bonus&Siemens
, MHI&Vestas) 

FACTORS D’EXIT:
• Small is beautiful
• Senzillesa Vs Sofis.: 

concepte danès (3 
pales,..)

• Aposta de l’estat 
(Riso,..)

OUTPUT:
• % PIB 
• Líders Mundials
• Llocs de treball
• Coneixement 



Que passaria si... (USA)?

1970 1980 1990 2000 2010

Jacobs

Nasa, 
Boing

US Windpower
Tax credit

program (DK-
WTG)

Promotor (Zond) 
-> Emron-> GE 

GE compra 
TACKE (DE)

Passen del 
Offshore?

FACTORS D’EXIT (?):
• Aprofita el mercat
• Todo por/con la pasta
• Big is beautiful
• Model volàtil 

(immediatesa)

OUTPUT:

• Líders Mundials



Que passaria si...  (D)?

1970 1980 1990 2000 2010

Dilapiden el 
pressupost 

Growian (MAN)

Die Grünen

Sector Privat 
Enercon, Take

Aerodyn
(eng.), Univ.

Llei Alemanya Siemens ->Bonus
Comença offshore

Aerodyn (CH)

• Malgrat barreres 
inicials del 
govern, iniciatives 
privades tiren 
endavant

• Aposta per 
desenvolupar 
tecnologia

• Líders en offshore



Que ha passat a l’estat Espanyol?

1970 1980 1990 2000 2010

Ecotècnia-> Alstom-> 
GE

Iberdrola -> Gamesa
(Vestas)

Acciona, competir via 
promocióEcotècnia Vs

Made (ENDESA)

• Excepte Ecotècnia, model basat en 
promoció, bàsicament de oligopolis

• Creació de llocs de treball d’alt valor 
afegit

• Model de gestió d’alta penetració eòlica



Lliçons apresses
• CAL ENCENDRE EL FOC AMB FUSTA PETITA

• Cal seguir les lleis del mercat

• Cal somiar

• Cal impulsar el coneixement

• Cal esperit de lluita

• Cal competència

• Cal tindre paciència (30 anys)

• Cal suport via Lleis i reglaments

• CALEN VALORS

• CAL QUE ES MULTIPLIQUI X 10 EL Nº D’EMPRENEDORS 
VISIONARIS/PROJECTES D’ER QUE VAN NEIXER  FA 30 ANYS

• CAL EVITAR EL DESANIM (P.E.: TIDAL)



El tetris de l’Energia

1

✓


2



3



✓

empreses



Que ens falta?

Think Tanc

Incubador 
de projectes

Societat 
Civil

Partits 
Polítics

Lleis i 
Reglaments

Vehiculador de 
idees/ motivació

Empreses

 ✓

✓

✓

✓



Debat

Si una fada madrina 
ens deixes triar una 
sola  cosa, que 
triaríem?

Mitjans 
productius

Diners

xarxes de 
distribució

Tècnics

Recursos 
naturals


