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                QuèQuè es Greenpeacees Greenpeace

• Ecologista existeix per denunciar els atemptats 
contra el medi ambient i pressionar als governs i a 
les empreses per augmentar la protecció ambiental

• Internacional amb presència a 40 països 
d'Europa, Sudamèrica, Amèrica del Nord, Àsia, 
Àfrica y Oceania.

• Independent política y econòmicament. No 
accepta donacions d'empreses, administracions ni 
partits polítics. Es finança amb les aportacions dels 
seus socis i donacions personals.

• Acció directa no violenta és la manera que té 
Greenpeace de cridar l'atenció sobre les 
agressions al medi ambient, visibilitzar-les per 
pressionar als agressors i als governs i concienciar 
a la ciutadania.



   CampanyaCampanya Clima i Clima i EnergiaEnergia

 Frenar el canvi climàtic – reduïr les emissions

 Acabar amb el risc que representa l'energia nuclear



  

      Emissions, d'on partim?Emissions, d'on partim?

Les emissions augmenten sense parar: http://www.breathingearth.net/

http://www.breathingearth.net/


  

Canvi climàtic 2012Canvi climàtic 2012

* 58% més de crema de combustibles fòssils que al 1990  

* +2,6% récord emissions globals de CO2
 
* 3,4 M km2 mínim històric de gel àrtic

* 0,8ºC d'augment de la temperatura global   
  0,9 UE i 1,5 Espanya 

* Nous informes 

  - Canvi climàtic i fenòmens meteorològics extrems. IPCC, 2012.

  - Riscos econòmics derivats del canvi climàtic. Banc Mundial, 2013.

  - Riscos en materia de seguretat. CIA, 2013.

 



  

400 ppm de CO2 a l'atmòsfera

    segons dades de Mauna Loa (Hawai)

     Primera vegada en els 800.000 anys

     Dels que tenim registres de gel.

    

    L'antecedent podria haver estat fa
    
   4,5 milions d'anys

• Temperatura 3 o 4ºC superior

• Sense gel a l'Àrtic

• Nivell del mar molt més elevat 
               A aquest ritme, en 100 anys podem

                   assolir 1000 ppm CO2

                Més enllà de la línia vermellaMés enllà de la línia vermella



  

  Més enllà de l'ecologiaMés enllà de l'ecologia

 

Impactes ecològics, econòmics i socials

 

Vulneracions dels  DDHH 

TUVALU http://www.youtube.com/watch?v=oUyZOgcHn-Q

 PHILIPINES http://www.youtube.com/watch?v=OpI-PD6weG8

http://www.youtube.com/watch?v=oUyZOgcHn-Q
http://www.youtube.com/watch?v=OpI-PD6weG8


  

El principal culpable: el carbóEl principal culpable: el carbó

 

El carbó és el principal responsable de la generació de canvi climàtic:

– 1/3 del total del CO2 mundial

– 70% emissions sector elèctric 

El Protocol de Kioto en va reduir el consum a la UE entre 2007 i 2009

Entre 2009 i 2012 la tendencia s'ha invertit  

Sobretot s'ha notat l'augment a Lituania, Bulgaria i Espanya

Plans de noves centrals tèrmiques de carbó a Regne Unit i Alemanya



  

              Impactes del carbó Impactes del carbó 

 

Impactes ambientals
* Canvi climàtic 
* Pluja àcida
* Destrucció d'ecosistemes i d'aquífers

Impactes econòmics del carbó
* Subvencions a l'extracció i crema del carbó
* Prevenció de la contaminació i lluita contra els seus efectes

Impactes en la salut
* Exposició dels miners i la població a elevats nivells de toxines
* Riscos derivats de l'explotació minera
* Malalties respratories 
* Mercuri que va a la cadena tròfica i afecta al sistema nerviós
* Residus tòxics



  

The true cost of coal. Greenpeace, 2007The true cost of coal. Greenpeace, 2007

  

¿Qui diu que el carbó és barat? 

El carbó no internalitza els costos derivats dels impactes que genera

El cost real del carbó en 12 històries d'arreu del món:

Indonesia, Xina i Tailandia – contaminació atmosfèrica

Polònia, EEUU, Alemanya - destrucció ambiental 

Colombia – desplaçament de comunitats indígenes

Índia – incendis incontrolables de carbó

Rússia – morts per condicions mineres deplorables

Àfrica – fam i inseguretat alimentaria



  

DeathDeath from the stack. GP Alemanya 2013from the stack. GP Alemanya 2013

  
Impactes de les CT de carbó a Alemanya: 

* 3.100 morts prematures en 2010 - equivalent a accidents de trànsit

* 700.000 dies d'absència laboral per malaltia relacionada 

Les pitjor classificades: 

* Vattenfall

* E.ON

Amb 15 projectes de CT de carbó Alemanya

afegirà 1.100 morts al còmput anual anterior



  

Un morto al giorno. GP Italia 2013Un morto al giorno. GP Italia 2013

  

Impactes de les CT de carbó d'Enel: 

Enel és el major emissor de CO2 d'Italia (36,8 MT al 2011) i el quart  
d'Europa (78 MT al 2011). 

La producció d'energia amb CT de carbó d'Enel costa a Itàlia:

* 1 mort prematura al dia

* 2.000 M€ a l'any 

A Europa les xifres augmenten fins 1.100 morts a l'any i 4.300 M€ d'euros



  

El carbón de Endesa mata. GP Espanya 2013El carbón de Endesa mata. GP Espanya 2013

  
Impactes per la salut i l'economia que provoquen les centrals tèrmiques 
de carbó d'Enel-Endesa.

 Resultats anuals per Espanya 300 morts anuals i 1.216M€

* CT Andorra-Teruel: 96 morts, 302M€

* CT Compostilla-León: 52 morts, 199M€

* CT As Pontes-A Coruña: 54 morts, 292M€

* CT Carboneras-Almería: 111 morts, 423M€



  

The The unpaidunpaid  healthhealth  bill.bill. HEAL, 2013 HEAL, 2013

  

Els impactes del carbó en la salut costen 42.800M€/any a la UE (27 països)

Entre les malalties més greus: neumònia i càncer

Impactes per països per kWh d'electricitat
produïda amb carbó, més alts que el preu
de l'electricitat en molts països europeus

 



  

Silent Killers. Greenpeace 2013Silent Killers. Greenpeace 2013

  

300 grans CT de carbó a la UE 

Han reduït l'esperança de vida en uns 240.000 
anys al 2010, corresponents a 22.000 morts 
prematures.  

I han generat 5 milions de dies d'absències 
laborals per malaltia relacionada al 2010.

Es preveu la construcció de més de 50 noves 
CT de carbó a Europa.



  

Preocupació de diferents sectorsPreocupació de diferents sectors

  

Ciutadania Inversors



  

              Panorama legislatiuPanorama legislatiu

 

* Directiva d'emissions industrials

* Una directiva europea que entra en vigor l'any 2016 obliga 
a les central que no compleixin els límits d'emissions a tancar. 
Si decideixen tancar se'ls dóna prioritat de xarxa transitòria.

* Règim europeu d'ajudes estatals a la mineria

* Eliminació de subvencions als combustibles fòssils

Bloomberg:

Regne Unit es decantarà pel tancament
 
Alemanya i Polònia aplicaràn els estàndards

¿Què farà Espanya?

 



  

 Moltes gràcies!
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