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PRESENTACIÓ
La nostra vida quotidiana depèn totalment de l’accés a l’energia. Per un moment imaginem-nos què faríem un dia sense aigua calenta, sense
electricitat, sense gasolina... Vista aquesta elevadíssima dependència, resulta paradoxal que no ens preocupi funcionar amb un model energètic que
la mateixa Unió Europea qualifica d’obsolet.
Aquest opuscle s’adreça a la ciutadania conscient i amb responsabilitat cívica. Intenta fer palesa la necessitat de canviar de model energètic, de
superar l’època dels combustibles fòssils bruts, dirty fossil fuels, com ja els anomena Obama, i fer la transició cap a l’era dels fluxos d’energia nets.
Un món basat en energia renovable, neta de contaminació, més barata i lliure de sang i guerres, és tècnicament possible i econòmicament viable. Ara
és el moment de la política. Sense renunciar ni un bri al benestar energètic de què gaudim actualment, aquest món es pot començar a construir ja
avui des de qualsevol comunitat ben governada.
Com diu en el pròleg en Joan Majó, el segle XXI «ha de ser el segle de la transformació del model energètic, perquè sense energia no hi ha vida de
cap tipus...».
El llibre inclou un annex «per a llecs» sobre conceptes bàsics entorn de l’energia (unitats de mesura, itineraris energètics, itineraris econòmics, etc.)
que pretén aportar una ajuda conceptual per navegar pel món de la política energètica actual.
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