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De què parlarem? 

1. A la recerca de l’energia 

2. Nou escenari segle XXI 

3. Nova lectura: la bioeconomia  

4. Bioeconomia circular com a font d’oportunitats 

5. L’atractiu especulatiu d’uns recursos escassos 

6. Polítiques de progrés en bioeconomía 
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A la recerca de l’energia 
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Fa un milió d’anys Fa 7000 anys 

Fa 300 anys 
Fa 70 anys 

Bioeconomia circular Fa 150 anys 



Evolució consum d’energia 
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Evolució població mundial 
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Evolució emissions de CO2 
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Evolució anomalies de la temperatura 
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Emissions GEH de l’agricultura 
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Resum de correlacions perverses 
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COMBUSTIBLES 
FÒSSILS 

+ desenvolupament 

+ població 

+ emissions CO2 

+ tensió mediambiental 

+ consum d’energia 

+ malbaratament 

+ canvi climàtic 
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Escenari del segle XXI 

ESGOTAMENT PROGRESSIU  

COMBUSTIBLES  

FOSILS I ALTRES  

RECURSOS MINERALS 

TENSIONS 

EN PROVEÏMENT 

ALIMENTARI 

 MEDI AMBIENT 

I 

CANVI CLIMÀTIC 

DESIGUALTAT 

ECONÒMICA 

 I SOCIAL 

DESENVOLUPAMENT SENSE RESTRICCIONS AMB VISIÓ A CURT TERMINI 

ENERGIA BIODIVERSITAT 

SÒL 
AGRÍCOLA 

AIGUA 

L’agricultura participa en tots els reptes, 
potencialment al cantó de les solucions 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AMB VISIÓ A LLARG TERMINI 
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Evolució prevista de la població 
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Consum d’energia i població 
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Superficie/hab   

2016

Superficie/hab   

2050

Superficie/hab   

2100

7.550.000.000 9.771.283.000 11.184.308.000

ha/habitant ha/habitant ha/habitant

TOTAL SUPERFICIE 136.096.598 1,80 1,39 1,22

Aigues interiors 5.975.151 0,08 0,06 0,05

Altres superficies (1) 41.404.989 0,55 0,42 0,37

Superficie forestal 39.394.070 0,52 0,40 0,35

Terres llaurables 14.121.800 0,19 0,14 0,13

Conreus permanents 1.426.704 0,02 0,01 0,01

Prats i pastures permanents 33.773.884 0,45 0,35 0,30

(1) Sòl urbà, infraestructures, deserts i glaciars

Escenaris d’ús del sòl per càpita  
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Font:FAO i NU 



Petroli i aliments uneixen la trajectòria de preus 
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PREUS ALIMENTS  

PREUS PETROLI  



Tensió oferta-demanda d’aliments 
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• Increment de població 
• Desenvolupament global 
• Desenvolupament de la bioeconomía 

Practiques inadequades 
• Contaminació sòls 
• Pèrdua de sòls 
• Malbaratament  
• Contaminació d’aigües 
• Pèrdua de biodiversitat 

Canvi climàtic 
• Reducció dels recursos 
• Pèrdua potencials productius 
• Increment evapotranspiració 
• Desertització 

MES 

DEMANDA 
MENYS 

RECURSOS 

60 % 
Increment  
producció  
fins el 2050 



Necessari 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  
• Prioritzar 
• Posar límits  

Claus de futur 
BIODIVERSITAT 

URBANISME 

Actituts 

• Responsabilitat 
• Cooperació 
• Solidaritat 
• Flexibilitat 
• No absoluts 
• Oberts als canvis 
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HIDRAULICA EOLICA FOTOVOLTAICA 

TERMOSOLAR 

GEOTERMICA 

ALIMENTACIÓ HUMANA 
ALIMENTACIÓ ANIMAL 
BIOMASSA FORESTAL 
FUSTA 
BIOMASSA AGRÍCOLA 
AGROCARBURANTS 
BIOGAS 
MATERIALS TÈXTILS 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
PAPER 
BIOPLASTICS 
PRODUCTES FARMACÈUTICS 
PRODUCTES QUÍMICS 

Energia versus bioeconomia 

AIRE 

AIGUA 

MINERALS 

FOTOSINTESI 

L’agricultura és la gran 
fàbrica de productes 
renovables, és a dir, 
sostenibles 
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Una nova manera de veure l’energia 
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Planta solar fotovoltaica 

Planta solar agro extensiva Planta solar agrícola intensiva 

Planta solar forestal Planta solar urbana 

Planta solar hidràulica Planta solar eòlica 

Planta solar mixta agro-eòlica  

Planta solar agro mes intensiva 

“Passar del debat d’aliments contra 

combustibles a un debat sobre aliments i 

combustibles” Graziano de Silva 



I sovint ens descuidem del mar 
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Què aporta la nova paraula «Bioeconomia»? 

• No és el concepte (referit a l’activitat de transformació 
d’actius biològics) el que ha canviat sinó l’escenari en el que 
aquesta activitat es realitza.  

• S’ha passat d’una explicació a una paraula que identifica 
aquesta explicació. 

• Amb la nova paraula “bioeconomía” s’ha passat de identificar 
l’activitat pel producte final a identificar-la pel seu origen 
comú, per la primera matèria (productes d’origen biològic).  

• S’ha passat d’una identificació dispersa de les diferents 
activitats a una definició integradora, holística.  

• La nova paraula ens apropa a la visió integradora ens apropa a 
la necessitat d’una gestió coordinada i compartida 

 

La bioeconomia és el conjunt de les activitats d’obtenció, 
producció i transformació de productes d’origen biològic 
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Desenvolupament sostenible 
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Anar d’una economia basada en el petroli a una 
economia basada en els recursos renovables 

Economia  
Circular 

Bioeconomia 
circular 

Desenvolupament 
sostenible 

Energies  
Renovables no bio 

Bioenergies 

Bioproductes 

Produit amb 
tècniques 
Eco-friendly 



Bioeconomia circular 
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• Basada en la bioeconomia 

• Utilitzant millor el que ja usem 

• Utilitzant millor el que no 
usem encara 

• Aprofitant millor el potencial 
dels oceans. 

• Reciclant, en economia 
circular 

Deixar l’economia del petroli 
 

Garantir la seguretat alimentària 
 

Vers desenvolupament sostenible 
 

Contra el canvi climàtic 
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Que hem d’esperar de la bioeconomia circular? 

• Nous desenvolupaments TIC-Bio  

• Substitució de recursos fòssils per renovables 

• Eficiència / més output amb menys input 

– Agricultura de precisió 

• Reducció d’impactes mediambientals 

– Donar nova vida a productes contaminants 

– Control del ús dels plàstics 

• Noves primeres matèries biològiques (algues, insectes, etc)  

• Nous productes finals d’origen biològic 

• Nous usos de vells productes 

• Impuls al reciclatge: Objectiu residu zero 

– Plantes de reciclatge i de compostatge 

– Nous usos als subproductes 

– Biorefineries 

– Aprofitament agrícola d’aigues residuals 

• Allargar la vida dels productes 

– Persecució de l’obsolescència programada 

– Impuls als serveis de reparacions 
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Nous usos a productes biològics o als seus residus 
(exemples OCDE i altres) 

• Nous usos de residus lignocelulòsics 

• Residus urbans com a primera matèria de biorefineries 

• Residus de peix per alimentar les piscifactories 

• Gasos industrials provinents de la fementació 

• Nous usos a plastics reciclats 

• Compostatge industrial 

• Residus de la fabricació de whisky per a biocombustibles 

• Residus del pa per a produir àcid succínic 

• Plàstics d’aigues residuals 

• Electricitat d’aigues residuals 

• ----- 

• Closca d’ametlla com a aditiu alimentari 

• Pinyol d’oliva com material de construcció 

• Fècula per a bioplàstics 
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Productes del bosc 
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Nova vida i utilitat dels nostres boscos 
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El bosc ocupa el 65 % del 
territori català, un bosc 
que no sabem aprofitar   



Residus lignocelulòsics per a bioproducció 
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Impactes de la cadena alimentària 
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Acció contra el malbaratament 
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El paper de les polítiques i de les lleis 

Per avançar en la Bioeconomia Circular en un 
món global en competència cal: 

 
– Politiques i accions orientadores i demostradores 

– Educació vers una nova cultura 

– Impuls de l’R+D i la innovació 

– Un marc regulador orientador i afavoridor 

– Unes normes establint els minims mediambientals i 
de seguretat 

Bioeconomia circular 34 



Pla d’acció de la UE per avançar en l’economia circular 
Brussels, 4.3.2019 COM(2019) 190 final  

1. Processos de disseny i producció 
– Disseny ecològic i Etiquetat energètic 

– Garantir durabilitat, reutilització i reparació 

2. Capacitació a consumidors 
– Millorar informació als consumidors  

– Canvi de patrons i responsabilitat dels consumidors 

3.  Conversió de residus em recursos i nova vida a subproductes 
– Exemples de normatives que ho afavoreixen (suprimir excessos legislatius) 

• Aigües residuals per a ús agrícola. 

• Mesures per millorar la confiança em l’aigua de l’aixeta 

• Destí a pinso d’aliments per a consum humà 

• Normativa que permet usar olis usats  - es deixa de considerar um residu 

• Fertilitzants a partir de subproductes 

4. Estratègia sobre el plàstic en economia circular 
• Us de plàstics reciclats 

• Norma sobre bio-degradabilitat dels plàstics 

• Prohibició  de plàstics d’un sol ús 

• Reduir recipients plàstics en aliments 

• Atenció a residus en vaixells 

5. Innovació 
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Vers un nou món dificil d’imaginar 
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 Més desregulació  

 Concentració empresarial 

 Asimetria cadena alimentària 

 Pèrdua control de recursos bàsics 

 Major desigualtat 

Concentració, asimetria, desigualtat 

Bioeconomia circular 38 



Els grans oligopolis de la informació i la comercialització 
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Concentració dels mercats agroalimentaris 
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Font: Universtat d’Oxfort 

Font: Universitat d’Oxfort 



Concentració del mercat de llavors 
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Exemple: Concentració a ramaderia 
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Exemple: Concentració a la llet 
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Tensió en els preus agraris 
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Producció i utilització de cereals 
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El consum de cereals 
creix de manera 
monòtona però la 
producció el segueix 
de manera més 
erràtica  fet que pot 
generar tensions de 
preus 

En 10 anys la 
producció i el 
consum de cereals 
al món s’ha 
incrementat un 24 
% 



46 Revolució al Nord d’Africa: “Pa i llibertat” 
Tensions migratòries i territorials (guerra) 

Especulació amb 
greus consequències 

Bombolla especulativa juliol 2010.  
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Els ODS i la bioeconomia circular 
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Polítiques de progrés en bioeconomía 
1. Coordinació i actuació global, front a problemes globals.  

2. Impuls de la ciència i la tecnologia amb la mirada posada en l’ús eficient i sostenible dels recursos 
biològics.  

3. Aportar, des dels centres de coordinació , orientacions sobre prioritats i criteris d’us eficient dels 
recursos escassos. 

4. Reconeixement dels pagesos, forestals i pescadors. Professions maltractades de manera injusta i 
racionalment incomprensible. Cal que aquest sector essencial pel futur tingui la valoració que li 
correspon. 

5. Remuneració dels bens públics, on n’hi hagi, per als actors que els produeixin. El cost d’oportunitat per 
disposar d’aquests bens ha de ser pagat a qui els fa possible. 

6. Posar límits socials i mediambientals. Atenuar desequilibris, evitant abusos de posició dominant.  

7. Alliberar pressió sobre els recursos renovables d’origen biològic: 

1. Reduir l’impacte dels agrocarburants a partir d’una opció decidida vers altres opcions d’aprofitament d’energies 
renovables 

2. Canvis dietètics menys exigents en recursos (reducció del consum de carn, per exemple). 

3. Seguiment de les dinàmiques demogràfiques i possibles polítiques d’orientació. 

8. Impuls de l’economia circular i reducció del malbaratament  

9. Diàleg entre la societat civil i els gestors de la cosa pública a fi d’assolir amplis consensos ver un futur 
sostenible. 

10. Apostar per les opcions democràtiques i solidaries. L’Estat democràtics és l’únic poder que pot posar 
límits als grans oligopolis i solament des d’una cultura democràtica es podrà avançar pel camí que ens 
demana el futur. 
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Un futur que cal seguir construint 

Moltes 
gràcies 
per  
la  
vostra 
atenció 
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