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A Espanya  el 50% de l’energia primària es 

basa encara en el petroli 
 

LA CRISI DEL PETROLI OBLIGA A TROBAR 
ENERGIES ALTERNATIVES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D’esquerra a dreta, Antoni Llardén, Mª Luisa 
Huidobro, Albert Vilardell, José Orihuel, Enrique 
Badía i Josep Mª Rovira. 

 

El dimecres 27 d’octubre es va 
celebrar una nova edició de la 
Tarda d’Economia a la Cambra de 
Comerç, que s’emmarca dins el 
cicle Cambractiva de trobades 
empresarials. 
 
En aquesta ocasió es va debatre 
el tema “Els serveis energètics 
i de telecomunicacions avui”. 
Els ponents convidats van ser   

Enrique Badía, director general de la Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions; Mª Luisa Huidobro, presidenta de l’Operador del Mercat 
Ibèric de Energía-Polo Espanyol SA (OMEL SA); Antoni Llardén, director 
corporatiu del grup GAS NATURAL i president de SEDIGAS i Josep Mª 
Rovira, director general a Catalunya d’ENDESA. Com a moderador es va 
convidar a José Orihuel, delegat del diari EXPANSIÓN  a Catalunya. 
 
Els ponents representaven a diferents sectors de la indústria i tots es 
manifestaven d’acord en que el model energètic que ha de substituir a 
l’actual, depenent en un noranta per cent de les energies fòssils, és el 
principal repte que tenen plantejat els diferents sectors industrials. Els 
ponents van manifestar la urgència de reduir el consum d’energia al temps 
que es planifica una alternativa seriosa a la manca de petroli. 
 
Antoni Llardén pensa que el gas pot fer de pont com a energia fòssil menys 
contaminant que el petroli. Llardén va coincidir amb Josep Mª Rovira en que 
un sector tant contaminant com el transport no està sotmès als controls 
d’emissions de CO2 del Protocol de Kioto. De totes maneres, Rovira va 
donar bones notícies al comentar que els índex d’Espanya en la emissió de 



diòxid de carboni està un 12% per sota del que exigeix la UE, tot i així 
haurà de reduir un 15% més les emissions. 
 
Per altra part, Mª Luisa Huidobro, va assenyalar que els talls en el 
subministrament elèctric, és un problema que només es resoldrà “millorant 
les xarxes de distribució i de transport”, fent una crida  a les empreses del 
sector perquè modernitzin un sector que ha viscut un augment de fins al 
40% en el seu consum a l’Estat en només 7 anys. 
 
Enrique Badia va precisar que mig planeta, uns 3.000 milions  de persones, 
formen part de dos països dels ja anomenats emergents, la Xina i l’Índia, 
amb un creixement anual del 7% i que representen un potencial de públic 
consumidor d’energia pels propers anys. 
 
En definitiva, les intervencions dels ponents en aquesta Tarda d’Economia 
van girar al voltant de reflexions com que actualment es fa un mal ús de la 
energia domèstica, que hi ha bones perspectives a Catalunya  quant a 
generació d’energia elèctrica, que s’ha de fer més inversió en transport i 
energia, que s’han de construir instal·lacions noves amb bona resposta per 
part de la població, cosa que ara no es dóna a Catalunya ja que la població 
es manifesta en contra de la instal·lació de noves infraestructures prop de 
casa seva, i que s’han de potenciar connexions internacionals en el sector 
energètic. 
 
Al finalitzar l’acte, el moderador José Orihuel, va presentar les conclusions 
següents extretes de les intervencions dels ponents: 
 

• Els organismes reguladors es troben davant el dilema que, a 
l’intentar afavorir la competència, es pugui frenar la innovació 
de les empreses o no custodiar la qualitat del servei que 
presten. 

 
• Tant en comunicacions com en energia es pot considerar que 

els processos de liberalització han avançat a Espanya. 
 

• Que a Espanya es fa un ús ineficient de l’energia, especialment 
en l’àmbit domèstic. En aquest sentit, resultaria convenient 
donar senyals al mercat via tarifa. 

  
• La generació d’energia elèctrica ofereix bones perspectives a 

Espanya, a l’igual que a Catalunya, on es considera que la 
capacitat de generació és molt adequada al nivell de demanda. 

 
• És necessari dur a terme plans d’inversió per millorar les 

xarxes de transport d’electricitat; per això resulta convenient 



incentivar aquestes inversions mitjançant un increment de la 
retribució. 

• Cal potenciar les connexions entre les xarxes elèctriques dels 
diferents països. 

 
• La dependència energètica del petroli és excessiva a Espanya. 

Per això convé seguir potenciant les energies renovables, en 
línea també amb les exigències que planteja el Protocol de 
kioto. 

 
 
 
Imatges dels ponents durant la seva intervenció en la tarda d’economia: 

 

 
 
 
  

 
 

 

Antoni Llardén, director corporatiu 
de GAS NATURAL i president de 
SEDIGAS. 

  

 

Josep Mª Rovira, director general a 
Catalunya d’ENDESA. 
 

Mª Luisa Huidobro, presidenta de 
l’Operador del Mercat Ibèric de 
Energía-Polo Espanyol SA (OMEL SA). 
Enrique Badía, director general de la 
Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions.                             


