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Enerxía e poboación.  
 

“Á humanidade custoulle miles de anos chegar ó primeiro millón, 123 anos ó segundo, 33 ó terceiro, 
14 ó cuarto e 13 ó quinto; en 1999 alcanzáronse xa os 6000 millóns, e a última prospección de 
Nacións Unidas (1998) indica unha estabilización en torno ós 10.000 millóns para o ano 2100.(…) 
A pregunta que podemos formularnos é: ¿en qué :medida pode influir o uso da enerxía na transición 
demográfica? Pero observemos antes cómo viven 2 familias típicas, unha rural no sur da India e 
outra de clase media nos Estados Unidos, cuxas necesidades e actividades eonómicas principais se 
resumen en(…): 

 
(…)Non cabe dúbida de que no control voluntario da natalidade inflúen multitude de factores 
culturais, económicos, políticos e tecnolóxicos, pero tamén a maior ou menor facilidade coa que 
unha familia consigue satisfacer o que considera −ou o que se ve obrigada a considerar− as súas 
necesidades diarias. Aspectos como o do papel da muller na familia e a sociedade, as expectativas 
de supervivencia infantil e a importancia do traballo dos nenos para a economía doméstica van a ser 
igualmente importantes.  
Polo tanto, pódese decir que a energía ten un peso significativo na evolución demográfica ou, dito 
noutras palabras, que determinadas “imposicións” no uso da enerxía pueden constituir un auténtico 
lastre para a consecución da esperada transición demográfica. Transición que é tanto máis 
desexada, convén non esquecer, canto máis comprometidos se ven os recursos ante o ritmo 
consumidor da minoría rica da población mundial. (…) 
 

¿CARA ONDE IMOS? 
 

Ou dito noutras palabras: ¿ata cándo este imperativo enerxético? Desgraciadamente a humanidade 
non ten, hoxe por hoxe, unha resposta. Moitos falamos e desexeamos oír falar dun modelo de 
sostibilidade mundial, crer na idea de que é posible satisfacer as necesidades presentes sen 
comprometer idéntico dereito ás xenacións futuras. Sei que algúns pensan que esta idea é más 
unha declaración de intencións ca un proxecto realmente viable. Pero creo que existen evidencias 
suficientes de que o modelo enerxético que os privilexiados estamos inventando é causa de maiores 
problemas cada día; que é unha construción teórica cuxa realización práctica presupón unha idea 
profundamente errónea, a saber, a dunha ilimitada disponibilidade de enerxía; que se trata, ademáis, 
dun modelo irresponsable na medida na que se impón sen preocuparse dos custos. Debemos 
aspirar a encontrar un modelo enerxético xusto en todos os seus termos e matizacións posibles, un 
modelo pensado por e para a maioría dea humanidade no que a responsabilidade interxeracional 
sexa universalmente asumida. É unha esixencia, na miña opinión, irrenunciable.” 
 

(Fonte: Estefanía Caamaño Martín ( Instituto de Enerxía Solar, Univ. Politécnica de Madrid )”Otras 
caras de la energía “) 


