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JA ESTÀ PASSANT: UN MÓN AMB MÉS TENSIÓ 

3 Revolució al Nord d’Africa: “Pa i llibertat” 

Noticia de 20/08/2016 

Tensions migratòries i territorials (guerra) 

Emissions CO2 

IEA 2014 

2035 +20 % 

Què deia la IAE el 2009? 

Què diu l’IAE avui? 

Emissions CO2 

IEA 2009 

2035 -25 % 

Volatilitat dels mercats alimentaris 

Inundació de terres  fèrtils” 



Petroli i aliments uneixen la trajectòria de preus 
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El Sudoku que cal resoldre 
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Alimentació 
Sanitat 
Higiene 
Habitatge 
Cultura 
Esbarjo 
... 

Biodiversitat 
Recursos minerals 

Combustibles fòssils 
Aigua  

Sòl agrari i forestal 
Oceans 

Energia atòmica 
Energia solar 

Energia geotèrmica 
... 

Increment de població 
Desenvolupament global 
Millora Qualitat de vida 
Més qualitat alimentària 

 

Practiques inadequades 
Contaminació sòls 

Pèrdua de sòls 
Contaminació d’aigües 

Pèrdua de biodiversitat 

 

Necessitats Tensors Recursos Limitadors 

Canvi climàtic 
Reducció dels recursos 

Pèrdua potencials productius 



Nous camins vers un desenvolupament sostenible 

1. Prioritat absoluta a mitigar el canvi climàtic, a reduir GEH 
2. Les necessitats s’han de cobrir amb recursos renovables 

– Energies renovables 
– Bioeconomia 
– Rol essencial de l’agricultura: proveïdor, reciclatge, lluita canvi climàtic 

3. Us compartit i solidari dels recursos naturals 
4. “Passar del debat d’aliments contra combustibles a un debat 

sobre aliments i combustibles” Graziano de Silva 
5. Amb una nova  manera de veure l’energia 
6. Amb un enfocament polièdric de les alternatives 

1. Horitzó temporal 

2. Dualitat agricultures  

3. Local versus global 
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Ús compartit del territori i de l’aigua 
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ENERGIA 
EÒLICA 

FUSTA 
I LLENYA 

ENERGIA 
SOLAR 

ENERGIA 
EÒLICA 

RECICLATGE 
ORGÀNICS 

BIOMASSA 

AGRO- 
CARBURANT 

ALIMENTS 

PAISATGE 
MEDI 

AMBIENT 

• Compartir 
• Especialitzar usos 
• Prioritzar 
• Posar límits  

Claus de futur 
BIODIVERSITAT 

URBANISME 

Actituts 

• Responsabilitat 
• Cooperació 
• Solidaritat 
• Flexibilitat 
• Heterodòxia 
• No absoluts 
 



Ús compartit del territori i de l’aigua 
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Una nova manera de veure l’energia 
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Planta solar fotovoltaica 

Planta solar agrícola extensiva Planta solar agrícola intensiva 

Planta solar agrícola molt intensiva Planta solar forestal Planta solar urbana 

Planta solar hidràulica 

Planta solar eòlica 

Planta solar mixta agro-eòlica  



I sovint ens descuidem del mar 



Enfocament polièdric de les alternatives 
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Local - Global 

Tipus agricultura 

LOCAL 

GLOBAL 

CURT TERMINI LLARG TERMINI 

AGRICULTURA 
COMPETITIVA 

AGRICULTURA 
EN DIFICULTAT 

A 

B 

C 



Arreglar el desgavell Guanyar el futur 

Horitzó temporal 

c/t ll/t 

A 

Adaptació al canvi climàtic Mitigació del canvi climàtic 

I mentrestant... I sense esperar ... 

Amb unes exigències... 

Planificació global 

Coordinació global 

Oberts a canvis sistèmics 



Arreglar el desgavell 

• Integrar les actuacions sobre el 
territori:  

– Unir Agricultura i Medi Ambient 

• Resoldre urgències mediambientals 
– Qualitat de les aigües 
– Qualitat i conservació dels sòls 
– Fre a la pèrdua de biodiversitat 
– Límits a determinats usos 

• Estalvi  de recursos i reciclatge. 
Reduir malbaratament 

• Gestió sostenible de residus i 
dejeccions 

• Administració pública eficient 

 

 

Actuacions d’urgència i d’adaptació A 

• Seguiment acurat de tendències  del 
canvi climàtic i previsió d’impactes 

• Mentalitat oberta a canvis 

• Reforçar progressivament les 
infraestructures productives 
(hivernacles, malles antipedra, etc) 

• Programar infraestructures inicials de 
defensa dels deltes i zones litorals 

• Adoptar nous conreus en la mesura 
que els canvis ho exigeixin (els canvis no 
s’esperen sobtats, probablement hi hauran 
folgances suficients per a no comprometre 
inversions) 

Adaptació al canvi 
climàtic 



Guanyar el futur 

Actuacions de canvi sistèmic i de mitigació A 

Mitigar canvi climàtic 

• Intensificació sostenible :  

– Tecnologia  (R+D+i) 

– Regadiu 

– Agroecologia 

– Agricultura de precisió 

• Economia circular (gestió sostenible 
de residus, reciclatge,...) 

• Evolució vers dietes més vegetals 

• Noves fonts de proteïna 

• Mirar al mar com a font de solucions 

• Planificació demogràfica 

• Sistema econòmic orientat al 
benestar 

 

 

 

 

• Revolució energies renovables 

• Revolució del transport 

• Eficiència i estalvi energètic 

• Bioeconomia 

• Tècniques de conreu que moderin 
emissions GEH 

• Millor ús  del sòl com embornal de  
CO2 

• Acció i coordinació global  

 

 

 

 



Amb dos conceptes “politicament incorrectes” 

Artificialitzar  
• Per defensar el patrimoni natural  
• Per assolir la seguretat alimentària 
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Separar  
Per defensar la biodiversitat 



Unes dades que cal conèixer 

• Previsió de població 2050: 9.900 habitants 

• Necessitats alimentàries 2050: Increment 70% 

• Les terres de regadiu aporten més del 50 % de la producció 

• Les terres de regadiu representen el 19 % de les terres llaurades 

• Segons la FAO per assolir l’objectiu d’incrementar la producció un 70 % solament és 

imaginable incrementar un 20 % les terres llaurades, el 80 % haurà de ser 
intensificació (tecnologia i regadiu) 

 

. 

 

Si incrementéssim un 70 % les terres llaurades 
hauríem de reduir un 30 % la superfície forestal, dada 

que suposaria una alteració climàtica inassolible 
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Intensificació sostenible 

TECNOLOGIA 

INTENSIFICACIÓ  
SOSTENIBLE 

  REGADIU   

  AGROECOLOGIA   

“Sortir del dilema entre 
la producció agrícola i els 
condicionants 
mediambientals” 

Guillau M 

Estalviar per a créixer: Una agricultura basada 
en els ecosistemes , clau per assolir els 
objectius de desenvolupament sostenible.  

FAO 



El regadiu com a eina mediambiental  

• Multiplica els potencials de captació d’energia solar dels camps de conreu a 
través de la fotosíntesi de les plantes 

• Evita desforestació al reduir les necessitats de superfície de conreu 

• Potencia agricultura de proximitat  

• Redueix importacions 

• Més producció biològica i, per tant, més retenció de CO2 

• Fertilització (via fertirrigació) més eficient i menys contaminant 

• Major capacitat de reciclatge de residus biològics de la societat 

• Més activitat vegetal i animal a l’entorn de les àrees regades 

• Evita l’abandó i el risc d’uns espais degradats 
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I si falta aigua? 

• Emmagatzemar (pantans) 

• Regular (canalitzacions) 

• Modernització dels regadius vers 
l’eficiència 
– Regar amb menys aigua 

– Regar amb més tecnologia 

• Interconnexió per a  situacions 
extremes 

   (a la crisi de fa deu anys, el DMH va 

proposar portar aigua del Segre) 

• Adoptar nous conreus adaptats a 
noves condicions 
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Catalunya no està a la frontera del 

desert.  

En la mesura que es vagin produint 

canvis en el clima hi haurà altres 

alternatives productives. Els canvis 

de conreus que s’hagin de produir 

es podran realitzar de forma 

progressiva. 

L’objectiu principal és frenar i mitigar el canvi climàtic 

per evitar les seves conseqüències 



Dues agricultures 
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• Opció vers la diferenciació via qualitat 
(demanda real però limitada) 

• Cadenes curtes i mercats de proximitat 

• Impuls a l’activitat forestal com a be públic 

• Impuls a la ramaderia en el bosc 

• Serveis mediambientals i de formació 

• Serveis turístics i ecoturístics 

• Plataforma d’energies renovables 

• Remuneració de l’oferta de bens públics. 

 

• Base de la seguretat alimentària 

• Necessàriament intensiva 

– Escala 

– Tecnologia 

– Regadiu 

• Necessàriament sostenible 

AGRICULTURA 

SUFICIENT 

AGRICULTURA 

NECESSÀRIA 

AGRICULTURA 
POTENCIALMENT 

COMPETITIVA 

AGRICULTURA DE 
DESENVOLUPAMENT 

RURAL 

• Regadiu 

• Secà humid 

• Vinya 

• Ramaderia 

intensiva 

• Secà árid 

• Muntanya 

OBJECTIU OBJECTIU PRODUIR PERMANÈIXER 

B 



Global versus local C 
El món és global 
• és un fet inqüestionable  
• és un fet indefugible 

LA TERRA ÉS PLANA. T Friedman 

GLOBAL  COMPETITIVITAT 



Global versus local 

Defensar els propis valors 

Valoració de la proximitat com valor mediambiental 

Valoració de la diversitat local 

Comerç equitatiu 

Comerç que respecti valors, qualitat i progressos 
assolits 

Reduir vulnerabilitats 

Reforçar autoproveïment com a exigència estratègica 

• Regadiu 

• Recuperar antics conreus ocupats pel bosc  

• Evitar perdre el control local sobre el sòl agrari 

C 
El món és global 
• és un fet inqüestionable  
• és un fet indefugible 

LA TERRA ÉS PLANA. T Friedman 

GLOBAL  COMPETITIVITAT 

PERÒ... CAL POSAR MUNTANYES   



Opcions insostenibles 
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1. Negacionistes:  

• Negació de les evidències 

2. Optimistes tecnològics:  

• La tecnologia ho resoldrà sense implicacions sistèmiques 

3. Inconscients: 

• Bucòlics i urbanites  

4. NIMBYs disfressats d’ecologistes 

• El NO insolidari a tot 


