
Tinc 54 anys i durant 5 he dirigit la lluita contra el canvi climàtic al Banc Mundial: avancem
perquèmilionsdepersonesenspressionen.L’economiacirculars’imposarànonomésperquèés
més justa i neta, sinó també per còmoda i útil. Col·laboro ambPalauMacaya-LaCaixa

“Quantescosesnecessita tenir
perpoder-lesutilitzar?”

M.T-P.M.

Quèés l’economiacircular?
Produir iconsumirdemaneraque
esmalbaratinmenys recursos i es
generinmenysdeixalles.

Ambquinafinalitat?
Per salvar el planeta i frenar el

canvi climàtic, però no només això. Optimit-
zant lanostraeconomia i la formadeviure,mi-
llorarem, també, la forma comens relacionem
ambelmediambient i entrenosaltres.

Com?
Si repensem la manera com produïm, com-
prem, tenim i utilitzem cases, cotxes, motos,
tota mena de béns i serveis o aliments també
podem aconseguir que les nostres relacions
amb la natura siguin més sostenibles i les que
tenimambelsaltreshumanssiguinmésjustes.

Perexemple.
Sapquantmenjaresllençaalesescombrariesa
casa seva, al seu edifici, al seu barri? Per què
malgastem tones de combustible, adobs i mi-
lions d’euros i d’hores de treball si podríem
produir menys i llençar molt menys? Vostè té
cotxe?

Ésmeu,peròambproufeines l’utilitzo.
Ho veu? Va contaminar per ser produït i avui
perdvalor cadadiaenunpàrquingoocupaes-
pai al carrer: d’això li parlo. La tecnologia ens

permetavuiquevostèutilitzi uncotxeapropi-
at per a aquest ús el dia quehonecessiti.Ouna
motoounabicicleta,ounpatinetounvaixello
el mitjà de transport que prefereixi: quantes
cosesnecessita tenirperpoder-lesutilitzar?

Ielplaerd’utilitzarelmeupropicotxe?
És un incentiu per a alguns, sens dubte, però
l’ús compartit ens acabarà convencent que és
millor compartir: no perquè prohibim o mul-
temelcontrario li fempagarmoltsmésimpos-
tos per la propietat, sinó perquè compartir és
més funcional, rendible, segur ipràctic.

Téxifres?
A Londres el 45% de les emissions contami-
nantsprovenendel’úsdevehiclesprivats,però
podríem reduir-les enormement amb cotxes
elèctrics compartits. I lagentelspreferiràper-
quèsónméssilenciosos, còmodes i funcionals.

També són més cars i no hi ha prou en-
dollsa lacarreteraperrecarregar-los.
És qüestió de temps: el més important és que
vostèsiguiconscientqueaconseguiremquesi-
guinmésbarats i eficients.

Perquè?
Perquèelspolíticsvoldranguanyar-seelsnos-
tres vots i encarregaran als tecnòcrates que
trobin lamaneraràpidad’optimitzar-los.

Quècontaminamésdesprésdelcotxe?

La producció d’aliments al planeta genera el
25%delesemissionsglobalsdeCO2. Perservir
el consummensual de carnd’un londinenc cal
contaminar tant com per volar de Londres a
NovaYork.Peròelpitjorésque tonesd’aques-
ta carn acaben a les escombraries per causes
evitables si esplanifiquésmillor.

Quècal ferpervolarsensecontaminar?
Hi ha tecnologies en desenvolupament. Co-
neixBernardPicard iel seuavióelèctric?

ElvaigentrevistaraquíaLaContra.
Doncsjasapquevaferlavoltaalmónenaquest
aviód’emissionszero.Peròmentreeldesenvo-
lupempera tothomhemdeplantararbresque
compensin lesemissionsdelsvols. I jahihabi-
lions invertits enavionsnets.

Perquè invertir-hi?
Perquè a més de ser més nets, seran més efi-
cients i còmodes. Les respostes de l’economia
circular una vegada i una altra es resumeixen
enunaraó:lessevessolucionsnosónnomésles
més sostenibles, sinó lesméspràctiques. Tria-
rà compartir un cotxe elèctric, perquè és més
còmode i funcional.Perquèutilitzaunmòbil?

Sovintm’hopregunto.
Perquèésmésútilqueel telèfonfix.Peraixòel
cotxevasubstituirelcavall i l’ordinador, lamà-
quina d’escriure. I per això anirem creant una
economia circular: no només per més justa i
sostenible, tambépermésútil i eficient.

Comcreuquehoaconseguiran?
Inversió pública i privada. El finançament pú-
blic de la investigació tecnològica és la clau. I
quandicpúblicatambéparlodefilantropscom
Bill Gates. Està invertint milers de milions en
energiasolar.IgualqueelBancMundial,peral
qual vaig treballar, inverteix en energia neta,
perexemple, aZàmbia.

Aquestes inversions no s’allargaran du-
rantdècades?
Aquesta inversió pública creixerà més i més
per lamateixa raóque la tecnologia faràpossi-
blel’economiacircular:perquèlagent,milions
depersones,hodemanen.

Comhosap?
Milionsdepersones,perexemple, jaexigeixen
alternatives al plàstic. Molts joves. Perquè els
jovessónmagnífics:sabenqueviuranunseglei
no volen que el planeta visqui menys que ells.
Ensempenyeran.

Onés la solució neta, justa i eficient per a
l’escassetatd’habitatge?
N’hihauràperquèelmercates recalibraràsi el
regulem amb encert. Ara els propietaris estan
enlluernats pel fenomen d’Airbnb, però ater-
raran.Els regularem.

No veig el seu primer ministre Boris
Johnsonenaquestatessitura.
Volemquel’economiacircularsiguidelagenti
elstecnòcrateslafaranpossible;nonomésserà
dels partits i els polítics. Deixem que els ex-
perts facin la seva feina. I quan la facin, la gent,
cadascú de nosaltres, també sabrà decidir fà-
cilmentquèéselquemés li convé,perquèserà
elmésnet iútil.

LLUÍS AMIGUET

Triarelméscòmode
Compartiremvehicles,
habitatgesitotelqueavui
noméspodemutilitzar
desprésd’haver-hode
comprar.Ihofarem,diu
Close,perquèseràmés
barat,útil icòmodecom-
partir-hoqueposseir-ho.
Utilitzaremenergiareno-
vableineta,perquè,a
més,seràl’opciómésse-
guraifàcil.Unavegadai
unaaltra,aquestprecur-
sordel’economiacircular
insisteixarespondreals
perquèpreferiremcom-
partir-hototambun“Uti-
litat!Hofarem,perquè
seràmésfiableifàcil i
menyscar.I,amés,en
dissenyarlaproduccióiel
consumeneconomiacir-
cularseràmésnetisoste-
nible”.Niimpostos,ni
multes:permillorarles
nostresvidesn’hihaurà
prou,assegura,ambsaber
triarelméscòmode.
Doncstantdebo,James.
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JamesClose, dirigeix el programa d’economia circular de la ciutat de Londres
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Don’t believe in limits
¿Límites? No te los crees, no te los creas, cuestiónalos. Tú eres lo único que te impide

llegar donde tú quieras llegar. Porque ¿qué sucederá si te atreves a romperlos?
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