
GAS NATURAL I LA SOSTENIBILITAT 
 
El dia 18 de juny, en el marc de la Setmana de l’Energia, el president de Gas Natural 
S.D.G. pronunciarà una conferència en el Palau de la Generalitat sobre el gas natural i 
el desenvolupament sostenible.  
 
Esperem que al llarg de la seva conferència, el Sr. Antoni Brufau anunciï que l’empresa 
de presideix retirarà els anuncis de propaganda enganyosa que té contractats amb 
TMB i que llueixen els autobusos de diverses línies entre elles la 37, la 59, la 66 i la 91 i 
que diuen ‘Soc ecològic, viatjo amb gas natural’.  
 
Esperem sentir del Sr. Brufau l’anunci que la seva empresa començarà a oferir als seus 
clients serveis energètics d’elevada qualitat, per exemple, aigua calenta escalfada amb 
captadors solars, cosa que ja fan altres empreses de gas europees,  
 
Esperem sentir de president de Gas Natural S.D.G. l’anunci de que l’empresa ha decidit 
equipar totes les centrals tèrmiques de cicle combinat, construïdes o en procés de 
construcció, amb sistemes de cogeneració per fer possible la recuperació de el calor 
que malbaraten abocant-lo a la biosfera (començant per la que ha començat a 
funcionar fa pocs mesos al Besòs).  
 
El gas natural fòssil ni és ecològic, ni el seu ús és sostenible, doncs és un combustible 
fòssil exhaurible, que en cremar emet òxids de nitrogen (produint pluja àcida) i diòxid 
de carboni (gas d’efecte hivernacle).  
 
L’única avantatge que pot lluir el gas natural fòssil és que és menys brut que els altres 
combustibles fòssils, com ara el carbó y el petroli. Però perquè el gas natural fòssil 
arribés a tenir una utilització sostenible, s’hauria de combinar dins del marc d’una 
estratègia que contempli un ús decidit de les fonts d’energia netes i renovables, que 
flueixen pel nostre país. I a casa nostra aquest no és pas el cas.  
 
Per caminar cap a la sostenibilitat energètica cal fer un aprofitament de les fonts 
d’energia netes i renovables locals, fer-ho amb tecnologies netes i fer-ho al servei de 
les comunitats locals.  
 
Desenvolupar únicament el gas natural fòssil ni representa l’aprofitament de cap font 
d’energia neta ni renovable local (si ho seria el cas de l’aprofitament dels biogas – gas 
natural biològic – que es produeix en els abocadors d’escombraries de casa nostra), ni 
es fa amb cap tecnologia neta (cremar gas natural fòssil emet òxids de nitrogen i diòxid 
de carboni), ni es fa en benefici de cap comunitat local (doncs el gas natural fòssil que 
comercialitza l’empresa que presideix el Sr. Brufau s’importa de països estrangers i a 
ells beneficia).  
 
 


