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Presentació de la segona Jornada del cicle de Bioeconomia 

Bioeconomia de les infraestructures verdes (27 maig, 2019) 

 

Algunes paraules, d’un temps ençà, ens han aparegut en algunes 

converses i crec que avui és un bon motiu per posar-les en valor, fet que 

tot hi poder semblar conegudes prenen relleu en el moment en el que 

estem. 

Em refereixo a les paraules: paradigma, resiliència i bioeconomia. 

La primera, Paradigma, te una equivalència a la paraula model. La 

utilitzem per a dir que estem en uns temps de canvi de model (canvi de 

paradigma), la qual cosa és evident si contemplem l’ escenari del nostre 

entorn, ple de referents que fins ara teníem o enteníem que eren sòlids i 

resulta que estan qüestionats i fins i tot alguns esborrats per les novetats 

tecnològiques. 

La segona paraula, resiliència, que es defineix: com la capacitat que té una 

persona o grup, per a resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de 

"tornar" a l’estat estàndard. També la podem entendre com: l'aptitud de 

reaccionar positivament malgrat les dificultats.  I  

I la tercera paraula, bioeconomia, que és la part de l’economia i de la 

ciència econòmica, que es fonamenta en l’ús de Capital Natural, és a dir; 

Apropar al màxim possible els processos per donar valor afegit als 

recursos de la mateixa manera que ho desenvolupa la natura, de tal 

manera que el capital és mantingui i solament és faci ús del rendiment 

d’aquest capital.                                                                                                                         

En altres paraules és una part important de la economia de la 

sostenibilitat. 

És doncs, en aquest marc que durant aquesta Jornada, ens endinsarem a 

reflexionar i conèixer exemples reals sobre com entrar de ple en el nou 

paradigma de la sostenibilitat i l’economia per valorar la conveniència de 

fer-nos resilients, i contrastar la nostra capacitat d’adaptació al futur-

present per a fer front a les pertorbacions que tenim de ple a sobre.  

No cal allargar el discurs sobre els efectes de l’escalfament global, hom 

sap que no són pas molt reeixits. Recentment el Servei Meteorològic de 

CAT, ja ha dit que a Catalunya la temperatura s’ha incrementat en el 
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període que va des 1950 fins al 2018 de 0,25ºC per decenni, mentre que a 

tot el món ha estat d’1ºC en tot el segle passat. La mitjana de les màximes 

és superior en  un 0,36ºC. La temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit ha 

augmentat 0,3ºC per decenni des de 1974 i l’aigua del nostre mar ha pujat 

entre 3 i 4 centímetres des del 1990. (i podríem seguir amb més dades). 

Per tant es pot concloure que això de la natura ara resulta que s’ha ficat 

en mig del nostre dia a dia, alguns en parlen ara, d’altres no ho volen 

reconèixer i altres sabem que sempre ha estat així. Solament cal estudiar 

una mica d’història i veure com s’ha desplegat l’evolució de l’espècia i els 

efectes que hi han tingut els esdeveniments ambientals en les 

civilitzacions.  

Això ens afecta de ple i cal fer canvis en molts camps socials com és el cas 

de l’àmbit jurídic, canvis en la mobilitat, canvis en els models actuals del 

comerç global, canvis en la robòtica per rebaixar cargues laborals o la 

capacitat per l’obtenció de recursos alimentaris i fer un ús del sòl en 

funció de la demanda del recurs alimentaris i no donant preferència al sòl 

com un instrument urbanístic així mateix hem de promoure canvis pel que 

fa als materials per a construir les infraestructures de l’habitatge i 

l’urbanisme i finalment canvis estructurals en el paradigma actual de 

l’economia vers un nou paradigma vers una economia que potenciï un 

desenvolupament amb menys consum de Carboni, de la que hem tingut 

fins avui.  

La transició cap el nou model que s’està programant és massa lent si 

volem corregir la tendència d’aquesta evolució climàtica. 

El clima és una infraestructura clau per la vida i per l’economia.  

Tot aquest relat, que ja no és nou, l’hem sentit altres vegades, de fet és 

com un mantra que va iniciar el món ecologista ja fa molts anys i que 

alguns van qualificar llavors de “religió ” i ara resulta que ser progressista 

és tenir o consumir productes “bio”/ “eco”. Com canvien les coses?  

De fet és per tot plegat que les Seccions de Sostenibilitat i Agroalimentària 

del Col·legi d’Economistes a posat interès en oferir aquest cicle de 

Jornades sobre la Bioeconomia i a partir de les ponències poder formar 

una massa crítica suficient de persones  amb capacitat per emprendre el 

nou paradigma, si és el cas que un vulgui. Clar! 
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En la Jornada d’avui, doncs els i les ponents ens endinsaran en el 

coneixement de la Bioeconomia de les infraestructures verdes.  Un 

concepte nou que s’està obrin camí també dins en aquest nou paradigma.  

-Vaig acabant-. 

Aquesta és, de fet, una Jornada troncal dins d’aquest cicle, doncs 

entrarem a conèixer i valorar les oportunitats i el negoci que genera ara el 

Capital Natural Verd i el que pot i ha de generar. Així com les seves 

capacitats en la nostra vida diària i el sentit que te mantenir i preservar 

aquest capital en tant que forma part de l’estructura arquitectònica dels 

elements base de la nostra capacitat de viure. -que no és una cosa menor-

, vull dir: l’aire que respirem, l’aigua que bevem, l’astre Sol que ens genera 

la penetració de  l’energia solar en el nostre ecosistema natural terrestre 

generant recursos com la biomassa i que permeten fixar el Carboni que 

amb associació amb l’oxigen forma el diòxid que ja domina la nostra 

atmosfera.  

Aquests són els elements claus que veurem avui.  

Tot va lligat, i com veurem a la natura tot està vinculat. Els insectes, els 

mamífers, els ocells,... l’aigua. Els dèficits o desequilibris naturals de 

recursos naturals han generat abans i  ara també guerres, però això ja és 

una conferencia diferent. 

Així doncs dono pas a la primera ponència que serà a càrrec del Sr. Josep 

Garriga Sala, economista per la U. De Barcelona. Va ser el Primer director 

de l’Oficina del Canvi climàtic de la Generalitat.   

Tractarà la seva ponència sobre: La política europea del canvi climàtic i el 

Sector  forestal català. 

Aquesta ponència i també les altres tindran una durada de 25 minuts i un 

cop exposades totes farem un torn de paraules amb un temps de quasi ¾ 

hora, per tant podrem debatre abastament. 

Finalment recordar que s’està preparant una nova Jornada dins del cicle, 

pel proper mes d’octubre sobre  Bioeconomia i innovació.  

Ja en tindrà coneixement més endavant. 

Gràcies per la seva atenció  

Ricard Estrada 


