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La celebració de la nova
Convenció de les Na-
cions Unides sobre el
Canvi Climàtic (COP27)
ha servit per posar so-
bre la taula un diagnòs-
tic de la situació i com-
provar que les políti-
ques mediambientals
són insuficients per fer
front a la crisi climàtica.
Malgrat tot, encara hi ha
l’esperança que la hu-
manitat pugui actuar
amb fermesa per acon-
seguir una reducció
dràstica de les emis-
sions contaminants,
que hauria d’anar entre
el 30% i el 50% d’aquí
al 2030. Si el ritme
d’emissions es manté,
la previsió és que en
aquest període la tem-
peratura mitjana del
planeta hagi crescut 2,5

graus, i això provocaria
un increment exponen-
cial de les sequeres, els
fenòmens meteorolò-
gics extrems i la pèrdua
d’ecosistemes i biodi-
versitat.

Assumir el repte de
capgirar la situació im-
plica el compromís con-
junt de països, grans
companyies, empreses i
ciutadania. I el primer
pas és conèixer l’em-
premta de carboni que
generem individualment
en la nostra activitat
quotidiana.

L’app del BBVA té una
funcionalitat que ens
permet calcular la nos-
tra petjada de carboni
en tones de CO2, i així
prendre les mesures cor-
rectores per rebaixar-la i,
alhora, estalviar energia i

diners. Aquesta eina ana-
litza els rebuts energè-
tics i les despeses de
transport del client i fa
un càlcul estimatiu de les
emissions de CO2, sense
haver d’introduir cap da-
da. I, un cop fet el càlcul,
la mateixa eina ofereix
mesures per amortir
l’impacte mediambiental
de l’activitat amb con-
sells pràctics que perme-
ten consolidar hàbits que
promouen l’estalvi i re-
dueixen l’empremta de
carboni.

Consells per reduir
l’impacte i estalviar
Saber que veure la tele-
visió unes hores al dia
implica emetre uns 35
quilos de CO2 a l’any, o
que una dutxa diària
emet 109 quilos de CO2

anuals, o que cada quilo
d’escombraries que no
reciclem es tradueix en
0,7 quilos de CO2, ens
ajuda a prendre cons-
ciència de la nostra im-
plicació en l’escalfa-
ment global. I ara tenim
eines per amortir
aquest impacte. Els
fons europeus Next Ge-
neration ens permeten

millorar l’eficiència en-
ergètica de la llar amb
la rehabilitació o instal-
lació de plaques solars
fotovoltaiques. També
podem reduir la quanti-
tat de residus generats,
o incrementar-ne la se-
paració i el reciclatge, i
apostar per les compres
de proximitat, mitjans
de transport no conta-
minants i revisar els
plans d’ajuts per a la
compra de vehicles
elèctrics.

En el cas de les em-
preses, la reducció de
l’empremta de carboni
té efectes positius per
al medi ambient i per a
la butxaca. Mitjançant
l’aplicació per a empre-
ses del BBVA, les com-
panyies podran conèi-
xer les emissions de
CO2 que generen, reduir
consums i incrementar
l’eficiència energètica de
les seves instal·lacions.
Així, amb el BBVA les
empreses poden saber
per on començar a reduir
l’empremta de carboni i
consolidar-se en el seu
compromís com a em-
preses mediambiental-
ment responsables. ■

Promoure l’estalvi energètic és la
clau per capgirar la crisi climàtica

BBVA · Càlcul de la petjada de carboni

a El canvi d’hàbits que redueix les emissions de CO2 és essencial per frenar l’escalfament global
a L’app del BBVA analitza l’impacte individual de la nostra petjada de carboni i ens guia per
reduir-lo i estalviar

El riu Tordera, totalment sec a causa de les condicions
climàtiques adverses ■ Q. PUIG

El líder del PSC, Salvador
Illa, va refredar ahir la pos-
sibilitat d’un acord pressu-
postari en els pròxims dies
amb el govern, ja que ell
“no se sent responsable”
del retard en l’aprovació
dels comptes del 2023,
pels quals ha posat a la tau-
la una nova exigència: des-
encallar el quart cinturó al
Vallès.

En una entrevista amb
EFE, el cap de l’oposició va
assegurar que estan “al
principi” de la negociació i,
malgrat la urgència del go-

vern de tancar un acord ja
i portar els comptes al Par-
lament abans d’acabar
l’any, Illa va indicar que ell

té “la consciència molt
tranquil·la”: “No em sento
responsable que Catalu-
nya no tingui un pressu-
post en vigor l’1 de gener
del 2023.” “El PSC vol fer
les coses ben fetes i triga-
rem el que trigarem. No
sento cap responsabilitat
pel calendari. El responsa-
ble es diu Pere Aragonès”,
va afirmar.

El dirigent socialista va
retreure ahir al president:
“Primer no volia saber res
del PSC, després deia que
no passava res si es prorro-
gava el pressupost i ara a
correcuita vol aprovar-lo i
que els donem una llisteta

de coses.” Illa va plantejar
una negociació “de tu a tu”
i va assegurar que, “en el
que depengui del PSC, Ca-
talunya tindrà pressu-
post”, sempre que “no hi
hagi més cops de volant o
sacsejades d’ERC, cosa
que tampoc es pot descar-
tar”.

Així doncs, i en el marc
de les negociacions, el
PSC, que ja ha demanat
desbloquejar l’ampliació
de l’aeroport de Barcelona
i el complex del Hard
Rock, ara hi suma també
el quart cinturó, una via
que fa anys que està enca-
llada i que provoca recels
en ERC i en el territori.
“No pot ser que el govern
bloquegi” la B-40 pels seus
interessos “de xemeneia
estreta i electoralista”, en
contra de “la voluntat
molt majoritària dels res-
ponsables de Sabadell i
Terrassa i la seva societat
civil” d’aquells territoris.
Respecte a l’àmbit sanita-
ri, també es va mostrar fa-
vorable a un “avanç impor-
tant” i va dir que se sentia
personalment “molt a
prop” dels professionals
sanitaris. ■
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Illa refreda l’acord
pressupostari i vol
el quart cinturó
a Recorda a ERC que ells van guanyar les eleccions i volen
una negociació “de tu a tu” a Exigiran garanties del pacte

Salvador Illa

La portaveu de Junts al
Congrés, Míriam Nogue-
ras, va lamentar ahir
“l’opacitat” del govern en
la negociació pressupostà-
ria i va advertir que el pre-
sident de la Generalitat,
Pere Aragonès, és el “mà-
xim responsable” que
s’aprovin o no els comptes
per a l’any que ve.

Nogueras, en declara-
cions a Efe, destacava que
“el govern espanyol, quan
negocia el pressupost, no
és transparent, no hi ha
una negociació amb totes
les cartes damunt la tau-
la”, i alertava que en la ne-
gociació pressupostària a
Catalunya “passa el ma-
teix”. “És molt difícil fer

un bon treball quan hi ha
tan poca transparència” i,
tot i estar disposats “a es-
coltar”, no regalaran “ni
un vot a canvi de res”, ad-
meten. Aragonès, a qui
veu “acomplexat” davant
Pedro Sánchez, és qui té
“la responsabilitat de con-
vèncer el màxim de forces
polítiques” per tenir pro-
jecte pressupostari. ■

Junts lamenta
l’opacitat del govern
en la negociació
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a Adverteix que el
màxim responsable
de tenir pressupost és
el president

La diputada de Junts
Míriam Nogueras ■ EFE
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