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othom ja té clar que el vehicle elèctric formarà part
de la quotidianitat de les
nostres ciutats i que moltes ja han anunciat que tota la seva
flota de vehicles de transport públic serà elèctrica. Aquest és el cas
de Barcelona, on l’alcaldessa Ada
Colau s’ha refermat públicament
en el compromís de comprar només autobusos elèctrics a partir del
2025.
Ara bé, aquest consens sobre
la necessitat d’apostar per l’energia elèctrica com a principal motor de la mobilitat a Europa no és el
mateix quan es tracta de plantejar
quin model de xarxa de subministrament haurà d’alimentar aquesta nova realitat.
Avui, a Londres i Amsterdam
ja tenen problemes amb la potència necessària per carregar tot el
transport públic. El mateix passarà a Barcelona a partir del 2025 si
es compleix el compromís muni-
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Vehicles elèctrics
i model energètic
Abans de tot
caldrà obrir el
debat sobre el
paper de les
fonts renovables
en la nova mobilitat

cipal. Quan tota la flota de TMB sigui elèctrica, es necessitaran uns
400.000 quilowatts al dia, que s’hi
s’han de carregar només durant la
nit (8 hores) són uns 50.000 quilowatts per hora. En aquest sentit,
els experts auguren que el canvi de
model involucrarà haver de carregar el cotxe a casa, amb els nostres
propis panells solars. No serà recomanable sortir de casa i anar a buscar un punt de càrrega ràpida, do-

nat que aquests només estaran disponibles per a emergències.
A aquest canvi d’hàbits també
s’hi afegeix la voluntat que l’aposta pel vehicle elèctric vagi acompanyada del subministrament, gairebé exclusiu, d’energies renovables
per al seu funcionament, allò que
ja s’anomena l’Smart Charging. Està clar que les renovables no són
controlables, és a dir, que no sempre fa sol i vent quan es necessita
electricitat. L’objectiu de l’Smart
Charging és aprofitar el moment
de càrrega del cotxe quan l’energia sigui amb més renovables, i més
econòmica.

El petroli d’Espanya
Els més optimistes apunten al fet
que el sol és el petroli d’Espanya, i
que en un futur, durant les hores
centrals del dia, l’energia a Espanya serà gratis ja que hi haurà un
excedent que, fins i tot, és podrà

vendre als països nòrdics. De mitjana, el consum diari d’un vehicle
elèctric és de 10 kW/hora, i són suficients tres hores de càrrega lenta
a casa per carregar-lo al 100%. En
aquest cas, doncs, si el cotxe està
aparcat durant 12 hores, el sistema
Smart Charging haurà d’escollir
les tres hores amb més renovables
per carregar-lo.
Abans, però, caldrà un debat a
fons per aclarir com es pot vincular
plenament vehicle elèctric i energia renovable. Barcelona ja participa a través de la Cambra de Comerç
en el projecte europeu Electric Vehicles for City Renewable Energy
Supply, finançat pel programa Interreg Europe, que té com a objectiu l’intercanvi de bones pràctiques
entre regions europees per desenvolupar i millorar polítiques de suport a la integració de la mobilitat
elèctrica, les xarxes intel·ligents i
les energies renovables. Per arribar
lluny cal fer el primer pas. H

RELLEU AL BANC CENTRAL DELS EUA
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Yellen s’acomiada de la Reserva
Federal mantenint els tipus

La inflació de
gener modera
la pujada
fins al 0,5%
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El preu del diner
continua en la
forquilla entre
l’1,25% i l’1,50%

L’índex de preus de consum (IPC)
es va situar al gener en el 0,5%
interanual, sis dècimes per sota
de la pujada de preus del desembre de l’any passat, que va ser de
l’1,1%, segons l’indicador avançat
de l’IPC publicat avui per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE). Si es
compara l’estadística amb el mateix període del 2017, la desacceleració és més potent: el gener del
2017, l’IPC es va disparar el 3%, davant un repunt del cost de l’electricitat en plena onada de fred que
va portar el preu del quilowatt al
seu màxim històric.

Tothom té els ulls
fixats en les decisions
del seu successor,
Jerome Powell
IDOYA NOAIN
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ot està preparat perquè
aquest dissabte Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal dels Estats Units
en els últims quatre anys, passi el testimoni al successor elegit per Donald Trump i confirmat pel Congrés,
Jerome Powell, que jurarà el càrrec
dilluns. Però abans de marxar Yellen
va presidir ahir per últim cop els dos
dies de reunió del Comitè de Mercat
Obert, que va concloure amb la decisió de mantenir els tipus d’interès en
la forquilla d’entre l’1,25% i l’1,50%
a la qual van pujar al desembre.
Era una decisió que s’anticipava,
igual que es dona per fet, tot i que
no hi hagi menció expressa en el comunicat d’ahir de la Fed, que la següent pujada arribarà en la reunió
del març, la primera que presidirà
Powell. Es mantindrà així el patró
que ha estat present des del desembre de 2016, en què s’han alternat
reunions sense moviments de tipus
amb les de pujades.
On estan posats els ulls és en si el
successor de Yellen altera aquest ritme. Al desembre, la mateixa Fed va
calcular que hi haurà tres pujades
de tipus el 2018, però ara es pensa
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33 Janet Yellen es dirigeix a la reunió del Comitè de Mercat Obert de la Reserva Federal, ahir, a Washington.

Cinc pujades
de la presidenta
des del 2014
33Des que Janet Yellen va arribar

a la presidència de la Reserva Federal dels Estats Units el febrer
de 2014 han pujat cinc vegades
els tipus d’interès. Aquests van
estar pràcticament a zero des de
finals del 2008 fins a finals de
2015. Aquesta va ser una de les
mesures extraordinàries de política monetària que es van adoptar per estimular l’economia i ajudar a la sortida de la gran recessió. El seu llegat queda en mans
de les decisions que adopti el seu
successor, Jerome Powell.

que pot haver-n’hi fins i tot quatre,
en part per evitar un potencial esclat de la inflació pels efectes de les
retallades d’impostos aprovats per
l’Administració de Donald Trump,
tot i que el comunicat d’ahir no parla expressament de les conseqüències d’aquesta reforma fiscal.

La inflació està
encara una mica per sota del 2% marcat com a objectiu per assegurar l’expansió econòmica, tot i que el comunicat augura que «s’espera que pugi
aquest any i que s’estabilitzi» prop
d’aquesta meta.
Yellen s’acomiada amb l’altra
part del doble mandat de l’organisme (maximitzar l’ocupació) encaminada gràcies a una taxa d’atur
que estava en el 4,1% al desembre,
la més baixa dels últims 17 anys. No
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obstant, l’augment dels salaris està molt lluny de ser òptim i el creixement econòmic, malgrat les perspectives d’expansió «sòlida», segueix
sent baix per als estàndards històrics (amb el 2,3% registrat el 2017).
L’última reunió de la primera dona que ha presidit la Fed ha servit
també perquè molts facin balanç del
seu mandat. Diane Swonk, economista en cap de Grant Thornton, ha
dit a Los Angeles Times que Yellen «se’n
va amb bona nota». I a la ràdio pública NPR se sentia aquesta anàlisi:
«Deixa el màxim càrrec de la Fed havent aconseguit majoritàriament el
seu mandat de crear plena ocupació
mentre mantenia la inflació a un nivell que facilitava el creixement. Encara que té els seus crítics, és àmpliament vista com una presidenta de
la Fed exitosa». H

L’electricitat va impulsar
els preus durant el
primer mes de l’any
En l’evolució del gener també
ha influït que els preus de l’electricitat han baixat en comparació amb la pujada que van experimentar en el mateix mes del
2017. Si es confirma aquesta dada el pròxim 15 de febrer –quan
l’INE publicarà la dada definitiva–, l’IPC sumaria 17 mesos consecutius en positiu, tot i que amb
aquest descens de sis dècimes al
gener se situaria en una línia més
moderada que la mitjana anual
del 2% que es va registrar en el
conjunt del 2017.
Pel que fa a l’evolució mensual, els preus van baixar l’1,1% al
gener respecte al desembre del
2017. L’indicador avançat de l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) es va situar en el
0,7% interanual, cinc dècimes
menys que al desembre. H

