
NON SON RENOVABLES!!
 {4 datos e unha reflexión sobre os eólicos}

Non estamos demasiado familiarizadxs coa idea de que os combustibles fósiles son
limitados,  e  insustituibles.  Actualmente  só  unha  pequena  parte  da  enerxía  que
consumimos (un 20%) ten forma de electricidade. Pois ben, resulta que...

de aquí  a  2025  poderíamos quedar sen  a metade da
producción de petróleo a nivel mundial

Pese  a  que non é  ningunha sorpresa,  só  recentemente  comezou a  falarse  disto
desde organismos oficiais. O dato está sacado dun informe da Axencia Internacional
da Enerxía, dependente da OCDE. A causa do descenso é que  os xacementos que
quedan son cada vez menos accesibles e de peor calidade, e entón menos rentables
de explotar. Ademáis destas cuestións técnicas e económicas, hai tamén importantes
razóns ambientais para non queimar ese petróleo: os gases do cambio climático.

Impresiona bastante o tema… pero non é ningún drama,  o ser  humano xa viviu
durante moitos miles de anos sen petróleo, e podemos voltar facelo...

  ◀◀️️“Pero que ten que ver o petróleo cos eólicos?” ▶▶

pois porque se escasea o petróleo CADA VEZ HABERÁ
MENOS DISPONIBILIDADE Da  ENERXÍA e DOS  materiais
QUE SE EMPREGAN PARA  producir, instalar e manter
as megaestructuras “verdes” 
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Por  exemplo,  cada  vez  haberá  menos  disponibilidade  de  camións,  excavadoras,
guindastres  (que non son movidas  por electricidade)… menos disponibilidade de
materiais, por verse limitada a súa extracción, transporte… Pensemos por exemplo
que os muiños actuais non van durar toda a vida sen mantemento (teñen unha vida
útil duns 25 anos como moito). E todo isto sen contar co elevado custo ambiental da
extracción de terras raras que precisan os aeroxeneradores actuais, que hoxe por
hoxe proveñen principalmente de China, un país non precisamente implicado coa
preservación do ecosistema.

Non podemos contar  conque outras  fontes  fósiles  nos van sacar  as  castañas  do
lume, xa que é inminente que cheguemos en breve tamén ao límite de extracción de
gas natural e moi probabelmente en poucos anos chegaremos ao de carbón.

Das  renovables pódese sacar  moita  electricidade,  pero  no mellor  dos escenarios,
despois  de  anos  dun desenvolvemento  adecuado,  poderíamos  obter  delas  unha
cantidade igual ao 40% da enerxía  total que se consume actualmente. As  pilas de
hidróxeno  (que  non  son  unha  fonte  de  enerxía,  senón  unha  forma  de
almacenamento), presentan por outra banda importantes problemas, como límites
de rendemento e grandes perdas no seu almacenamento.

Hai que aceitalo: non existe outra fonte de enerxía tan rápida, abundante, barata,
concentrada e flexible como a que até agora obtuvemos dos combustibles fósiles. E
foron estas fontes de enerxía as que permitiron o desenvolvemento da civilización
actual  tal  cal  é.  Numerosas  equipas  de  enxeñeir@s  de  todas  partes  do  mundo
enfróntanse  ao  grande reto  de  desenvolver  neste  contexto  de  declive  enerxético
novas tecnoloxías que podan dar unha mao para resolver o problema enerxético que
se plantexa nos anos vindeiros. (O de ter algo que substitúa ao petróleo tal cal é
absolutamente imposible.) Pero a día de hoxe non hai á vista ningún milagre técnico
que poda cubrir unhas necesidades enerxéticas como as actuais dentro de 5 ou 10
anos.

entón dar por suposto que as enerxías renovables 
poderán substituír completamente aos combustibles 
fósiles é un Acto de fe cega no progreso
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Non saen as contas… entón é necesario  REPLANTEXAR O PROBLEMA: precisamos
buscar  vías  de  reducción  enerxética,  de  aumentar  a  eficiencia,  a  localización  e  a
autonomía (tanto a nivel de sociedade como a nivel individual). E sobre todo...

 non proxectar falsas solucións que contan con
que se vai presentar un milagre técnolóxico!! 

Da crise enerxética non se fala demasiado nos medios empresariais, e cando se toca
o tema quédanse habitualmente en estériles lugares comúns. Pero  non pensemos
que  o  tema  se  lles  escapa  aos  políticos.  Dispoñen  da  información  e  dos  datos
científicos,  teñen  comisións  técnicas  analisando  a  cuestión…  Tanto  Feijoo  como
Sánchez están moi ao tanto e saben ben o que fan.

entón, A QUE VEN QUE DESDE O 
ESTADO E A XUNTA SE PLANTEXEN 
DESTRUÍR AÍNDA MÁIS OS MONTES QUE 
NOS DAN DE COMER, DE BEBER E DE 
RESPIRAR PARA ARMAR SEMELLANTES 
INFRAESTRUCTURAS de dubidosa 
utilidade? 

    A resposta é… 

 ▶▶ fondos
europeos

As empresas do sector eólico nútrense das subvencións. Agora este sector está en
auxe debido a que xa é máis que evidente un declive dos combustibles fósiles e para
os estados é agora un problema inmediato (antes non era inmediato, entón pasaban
de  todo..).  Por  isto,  dos  novos  fondos  “Next  Generation”  da  UE,  un  tercio  será
destinado ao que os políticos chaman a “Transición Ecolóxica”, e aí temos ás nosas
amigas as eólicas fregando as maos.

A metade destes fondos consistirán en préstamos que o Estado terá que devolver.
Non está claro se as recentes subas de impostos e multas xa son para ir xuntando
para isto, pero de certo que cedo ou tarde esta débeda vai recaer na poboación. 

As  malas  inversións  (como  por  exemplo,  nunha  custosa  tecnoloxía  que  non  ten
futuro útil a medio prazo) ademáis de destruír enormemente o territorio -en boa
medida polos accesos ao transporte de semellantes pezas para os novos muiños de
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200 m- xerarían asimesmo unha nova débeda
nas empresas que tamén terán que amortizar,
probablemente  tamén  con  máis  subas  nas
facturas de electricidade (mentres se exporta a
meirande parte da enerxía!!).

Nada novo... Manter en marcha a máquina que
cava furados e os tapa despois. Desviar diñeiro
público aos seus lobbys a costa de enganarnos
con falsas promesas e destruir o territorio.

Pese a todas as evidencias científicas, as élites político-económicas non queren ver
que en realidade o modelo de progreso industrial-capitalista está nestes precisos
anos encontrándose cos límites físicos do planeta, e na súa  cegueira voluntaria e
interesada arrastrarannos a difíciles situacións se non lles paramos os pés.

No  contexto  da  crise  enerxética  actual  non  ten  sentido  producir  máis
megaestructuras  enerxéticas,  que  ao  fin  só  van  servir  para  que  os  fondos  de
inversión  se  enriquezan  a  curto  prazo  coa  construcción  subvencionada e  coa
extracción de enerxía  do noso territorio para deixar un enorme refugallo de asfalto e
aceiro, ademáis de destruír os ecosistemas e a arqueoloxía dos nosos montes.

É urxente paralizar a desfeita e replantexar o modelo enerxético!!

 ▶ precisamos ir cara a unha REDUCCIÓN DO CONSUMO DE ENERXÍA

 ▶ precisamos unha REDUCCIÓN DA COMPLEXIDADE SOCIOECONÓMICA
e unha RELOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE

 ▶ precisamos voltar a realizar un APROVEITAMENTO DESCENTRALIZADO
DAS FONTES RENOVABLES, das que haberá que retomar tamén as súas
APLICACIÓNS NON ELÉCTRICAS, que os números revelan que son moito
máis eficientes enerxeticamente

CONTRA A CEGUEIRA CURTOPRACISTA E A
ADICCIÓN AO CRECEMENTO DO SISTEMA E OS SEUS

XESTORES/beneficiarios

Podes ampliar esta info en: www.saberes.eu , 15-15-15.org , vesperadenada.org , 
crashoil.blogspot.com 

http://www.saberes.eu/
http://www.15-15-15.org/
http://www.vesperadenada.org/
http://www.crashoil.blogspot.com/
http://www.crashoil.blogspot.com/

