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La conjuntura actual, ens obliga a una reflexió per poder afrontar amb

solvència el nou paradigma que forçosament haurem de gestionar. Partim

de la consternació davant dels greus efectes en salut, economia i

desigualtat de la pandèmia actual, en un moment on els impactes de

l’escalfament global són cada cop més evidents. Tot plegat en un escenari

on es barreja, de manera contradictòria, l’extraordinari desenvolupament

de la ciència i la tecnologia amb la minimització del valor del treball humà,

l’increment de la pobresa, la desnutrició i la vulnerabilitat social.

En aquest context de necesssitats creixents i recursos minvants esdevé

crítica la gestió eficient i sostenible dels recursos naturals per donar

resposta a les necessitats de la societat. Unes necessitats entre les quals

l’alimentària n’és essencial.

Hom desitja que d’aquest debat sorgeixin idees que aportin talent i seny

vers el nou horitzó que necessàriament ens cal afrontar. El qual haurem

de gestionar amb eines robustes de llarga durada i no condicionar-nos

únicament per les oportunitats del mercat de la immediatesa financera.

Una reflexió serena sobre els recursos bàsics per produir

aliments sense comprometre ni la qualitat d’aquests recursos ni

la seva conservació, quelcom que requereix la implicació de

tota la societat urbana i rural en complicitat i amb vocació de

futur.

Cicle de Jornades sobre l’aigua, el sòl i els aliments a Catalunya



Jornada 1 - Transformació sostenible dels sistemes alimentaris

Data: 14 d’abril de 2021

Hora: 18 h

Participació telemàtica

Al 2050 caldrà alimentar 10.000 milions de persones i tanmateix, més

enllà del repte ingent que això representa, cal tenir present que

l’alimentació és molt més que menjar. Per tal que en el futur

puguem garantir aliments segurs i nutritius per a tothom sense

transgredir els límits planetaris, és imprescindible que avancem cap a

models de producció més sostenibles i també que modifiquem els

nostres actuals patrons de consum. Sense una transformació en

profunditat dels actuals sistemes alimentaris no serà possible avançar

vers els compromisos de l’acord de París, els 17 ODS de l’Agenda

2030 o el Green Deal europeu, ja que en bona mesura totes

aquestes estratègies depenen de que puguem disposar de sistemes

alimentaris més saludables, més sostenibles i equitatius.

Els avenços aconseguits fins ara en aquest àmbit són insuficients, i

per això Nacions Unides ha organitzat per enguany una cimera

mundial que contribueixi a aquesta transformació sostenible dels

sistemes alimentaris i a generar una major consciència col·lectiva

sobre com produïm, com consumim i fins i tot com pensem en

relació als aliments. Les jornades que avui encetem, enllacen

plenament amb aquests objectius, ja que creiem que només des del

coneixement i la comprensió del que implica produir aliments en el

nostre territori podrem reconnectar-nos com a societat amb aquesta

realitat i participar en la construcció d’un nou model que alliberi tot

el potencial de l’alimentació com a força de transformació per al bé

comú.

Presentació: Oriol Amat, degà del Col.legi d’Economistes de Catalunya i Jordi Sala, president de la Institució

Catalana d’Estudis Agràris

Ponències:

• Innovació per a aconseguir sistemes agroalimentaris sustentables. Ruben G. Echeverria, director general emèrit

del Centre Internacional d’Agricultura Tropical (CIAT-CGIAR)

• La visió de la UE sobre la transformació alimentària. Ricard Ramon, cap d’unitat adjunt de la DG d’Agricultura de

la Comissió Europea.

• Alimentació, bioeconomia i canvi climàtic. Gabriel Borras, responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’Oficina

Catalana del Canvi Climàtic

Experiències

• Transformar la viticultura. Miquel Torres Maczassek, director general de Família Torres

• Bioamarket . Ingrid Buera, directora de Marketing i Clients de Mercabarna

• L’experiència d’Heura Foods. Marc Coloma, CEO & Co-Founder d’Heura Foods

Moderadora: Ana Garcia, presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col. Economistes



Jornada 2 - L’aigua, recurs escàs multidemanat

Data: 12 de maig de 2021

Hora: 18 h

Participació telemàtica

L’aigua és vida. La disponibilitat d’aigua és crítica per la

vida humana, imprescindible per a la producció

d’aliments, per a la producció industrial, els serveis i, en

general, pel benestar de la població (higiene, lleure, etc).

Però l’aigua és, alhora un recurs indispensable pel

sosteniment del medi natural i de la preservació dels

equilibris mediambientals. La concurrència de les

diverses demandes d’aquest recurs ha exigit una

regulació i planificacció cada cop més precisa sobre el

seu ús i la conservació de la seva qualitat, sobretot tenint

en compte l’escassedat en relació a una demanda

creixent. L’equilibri entre disponibilitat i necessitats ja

s’està veient afectat per les evidències cada cop més

preocupants del canvi climàtic. Encertar en el disseny de

les millors estratègies per a fer front a aquesta

emergència ambiental esdevé essencial, tanmateix això

requereix coneixement, seguiment i fermesa en

l’aplicació de les polítiques adequades.

Presentació: Francesc Reguant, president de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col.legi d’Economistes de

Catalunya

Ponències:

• La regulació legal de l’aigua. Carles Gabernet, cap de la Gerència de Promoció de Regadius i Concentració Parcel·lària

de Infrastructures.cat

• La gestió de l’aigua a Catalunya. Lluis Ridao, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

• Nous reptes en els regadius. Dolores Pascual, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

Experiències:

• Impacte socio-econòmic de la modernització del Canal d’Urgell, Antoni Pané. gerent de Cooperativa d’Ivars

• Present i futur del Segarra-Garrigues. Miquel Galvarriato, president executiu de Aigües Segarra Garrigues SA (ASG)

• Nou sistema de reg eficient en fruiters. Francesc Raset, tècnic Girona Fruits

Moderadora: Anna Pallí, coordinadora de desenvolupament estratègic de l’IRTA



Jornada 3 - Aigua, aliments i regadiu

Data: 16 de juny de 2021

Hora: 18 h

Participació telemàtica

El regadiu o gestió artificial de l’aigua per a produir aliments, neix amb la

mateixa agricultura. Amb el reg zones àrides o amb pluges irregulars

poden esdevenir fèrtils. Aquest és el cas de la Mediterrània on el regadiu

ha esdevingut imprescindible per garantir el proveïment alimentari a una

població en expansió. El regadiu esdevé alhora la millor estratègia pel

desenvolupament rural, els regs històrics de la plana de Lleida així ho

certifiquen. Tanmateix el regadiu modifica la distribució natural de l’aigua i

exigeix unes usos determinats d’aquest recurs susceptibles de generar

impactes a l’entorn natural. Per aquesta raó, cal determinar i establir els

nivells adequats de l’opció regadiu articulant equilibradament necesitats i

capacitats, atenent als vectors mediambientals i socioeconòmics que hi

incideixen.

El canvi climàtic afectarà, sens dubte, a la disponibilitat de l’aigua.

Consequentment regar amb la màxima eficiència en relació a l’aigua

empleada serà essencial. En aquest sentit la tecnologia ofereix moltes

possibilitats de millora vers l’obtenció dels millors resultats productius

amb el minim consum d’aigua i el minim impacte a l’entorn natural. Es el

que s’anomena agricultura de precisió, la qual utilitza les tecnologies més

avançades per monitoritzar l’evolució dels conreus amb tècniques digitals

de inteligència artificial. En sentit invers el regadiu juga un paper

remarcable contra el canvi climàtic. Certament, el regadiu multiplica la

producció i, per aquest fet, evita el recurs a noves terres per obtenir els

mateixos resultats productius, evita així desforestació i redueix el recurs a

importacions alimentàries. En consequència redueix les emissions en

gasos efecte hivernacle

Presentació: Jordi Sala, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

Ponències

• Com alimentar a Catalunya en el marc del Green Deal?. Francesc Reguant, president de la Comissió

d’Economia Agroalimentària del Col.legi d’Economistes de Catalunya

• Aigua, aliments i agricultura de precisió. Joan Girona, delegat institucional de l’IRTA a Lleida i Pirineus

• Aspectes mediambientals en la gestió dels regadius. Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals

Experiències

• Agricultura de precisió a Raimat. Joan Esteve, director general del celler Raimat

• Pistatxer al Segarra-Garrigues. Joan Fortuny, agricultural managing director a Borges Agricultural

Industrial Nuts (BAIN).

• Horticultura a Cal Peretò. Marc Solé, empresari agrícola

Moderadora: Maite Sisquella, coordinadora de l’Oficina del Regant.



Jornada 4 - Les opcions futures de la terra de secà

Data: 14 de juliol de 2021

Hora: 18 h

Participació telemàtica

La present jornada té com a objectiu posar de manifest la
importància de la superfície de cultiu en secà que hi ha a Catalunya
(71%), la seva vulnerabilitat al canvi climàtic, especialment en
referència a les necessitats hídriques. Tractar de mostrar que les
pràctiques agronòmiques, adoptant les darreres solucions
tecnològiques, i una bona selecció del material vegetal a cultivar,
són i seran les primeres eines per mantenir aquests sistemes de
cultiu.

Es valorarà com una possible transformació en regadiu podria no ser
viable degut a una insuficient disponibilitat de fonts d’aigua (aigües
subterrànies i aigües regenerades), per qualitat o quantitat i la
demanda per usos no agrícoles.

També s’hi destaca, que els secans són una font de serveis
ecosistèmics i aporten valors va més enllà de l’estricta productivitat
del cultiu.

Cal doncs valorar i re-valoritzar els secans i avançar en la seva
adaptació a les condicions climàtiques de les properes dècades,
parant molta atenció a la gestió del sòl i de l’aigua disponible per
assegurar uns estàndards més qualitatius que quantitatius de
producció.

Presentació: Ana García , presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col.legi d’Economistes
de Catalunya

Ponències:

• El clima regional en els secans al llarg del segle XXI. Marc Prohom, cap de l’Àrea de Climatologia del
Servei Meteorologic de Catalunya.

• Com afecta i afectarà el canvi climàtic als conreus de seca. Robert Savé, investigador emèrit de IRTA

• Consideracions econòmiques holístiques pels conreus de seca. Josep Presseguer. Gerent del Grup
Cooperatiu Fruits de Ponent

Experiències:

• Viticultura orgànica d’alta gamma. Josep Jiménez, director de viticultura de Juve y Camps

• El valor de la terra en el conreu de l’oli. Agustí Romero, Investigador coordinador de l’equip d’olivicultura
de l’IRTA)

• El futur dels fruits secs en els secans. Sandra Climent, responsable del departament internacional de
Crisolar Group

Moderador: Francesc Reguant, president de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi
d’Economistes de Catalunya



Jornada 5 - El sòl agrari, fertilitat, conservació i embornal de CO2

Data: 15 de setembre de 2021

Hora: 18 h

Participació telemàtica

Presentació: Miquel Morell Deltell, membre de la Junta del Col·legi d’Economistes i 
vicepresident de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana

Ponències

• Sòl i intensificació sostenible. Miquel Aran Mayoral, gerent del Parc Científic i Tecnològi 
Agroalimentari  de Lleida

• Nitrats: fertilització versus contaminació. Elisenda Guillaumes, directora general 
d’Agricultura i Ramaderia del DARP i experta en sòls.

• El sòl com a embornal de CO2. Rosa Poch Claret. Catedràtica del Medi Ambient i Ciències del 
Sòl de la UdL

Experiències

• Qualitat dels sòls i reg en noves plantacions. Joan Gené Albesa. Responsable de plantacions 
intensives d’ametller de Unió Corporació Alimentària.

• La producció de farratge, reg i sòls. Jaume Pont Camps. Director Tècnic Granja San José 

• Sòls i regadiu. Albert Roselló Martinez, cap de projectes de SAF

Moderació: Xavier Ticó Camí. vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del 
Col.legi d’economistes de Catalunya

Els sòls aporten diversos serveis ecosistèmics entre els quals un dels més

rellevants és la producció d’aliments (FAO, 2015). Altres serveis fonamentals

són, entre d’altres, el cicle de nutrients, la retenció de carboni i la regulació

del cicle de l’aigua. Els sòls són un recurs fràgil i la seva conservació esdevé

crítica per la vida a la Terra.

El manteniment dels sòls ha estat objecte de diverses estratègies que han

utilitzat històricament els agricultors. En els sistemes mediterranis el

marges de pedra seca constitueixen obres mestres de l’arquitectura que

permeten la retenció de l’aigua de pluja i el control de l’erosió del sòl. En

anys recents alguns models productius han optat per una reducció del

treball mecànic del sòl, el manteniment de cobertes vegetals i una

combinació de tractament mecànics i d’herbicides. L’erosió dels sòls té un

efecte devastador en la degradació de les seves propietats.

Un important servei ecosistèmic dels sòls és la retenció de C i la captació de

C02 atmosfèric, mitjançant la seva transformació en carboni orgànic

(matèria orgànica). Aquesta acció d’embornal podria re-introduir i

immobilitzar en els sòls una fracció del C02 actualment present en

l’atmosfera i que constitueix una de les causes del canvi climàtic.

Per donar rellevància a la importància dels sòls, les Nacions Unides, a la

68ªsessió de l’Assemblea General, varen declarar 2015 com l’Any

Internacional dels Sòls (A/RES/68/232). També van establir el dia 5 de

desembre com a dia Mundial del Sòl. Tot plegat amb la voluntat de fer

explícitament palesa a la societat la importància d’aquest recurs.



Jornada 6 - Els espais agraris

Data: 13 d’octubre de 2021

Hora: 18 h

Presentació: Eduard Arruga, vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col.legi d’Economistes de 

Catalunya

Ponències

• El marc jurídic del sòl agrari. Pablo Molina, advocat especialitzat en dret urbanístic i administratiu 

• L’anàlisi dels sòls agraris des del planejament urbanístic. Ignasi Grau Roca, Director de Igremap                                                                                                       

• Per què serveixen els espais agraris? Sònia Callau, Cap de la Unitat de Support als Espais Agraris de la Diputació de 

Barcelona

Experiències: 

• Vetllar per l’equilibri de l’ecosistema i la gestió agrícola, un cas real. Xavier Mayor Biòleg especialista en 

consultoria ambiental  

• Experiència pendent de concretar 

Moderador: Miquel Morell, vicepresident de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya

A dia d’avui tenim tot Catalunya, i tots els seus municipis,

planificat territorial i urbanísticament. Els instruments

urbanístics emprats per assolir aquest objectiu venen regulats

per la legislació urbanística i les legislacions sectorials en

matèria d’infraestructures, en matèria agrària, etc., que

pretenen donar un ordenament jurídic al territori de Catalunya.

En aquest marc regulador, el paper dels sòls agraris (agrícoles i

forestals) ha tingut, tradicionalment, un paper residual enfront

al desenvolupament dels espais per activitats econòmiques

industrials, de serveis, etc. i dels espais residencials, amb una

aproximació i una mirada des del món urbà, deixant les

qualificacions urbanístiques relacionades per la producció

agrària amb un capacitat de feble seguretat jurídica en les

planificacions i, en tot cas, desenvolupant més la protecció del

medi que la possibilitat de promoure la seva gestió i impulsar

aquests espais com actius productius econòmics, alimentaris i

d’embornals de CO2.

Per tant, és convenient fer una aproximació renovada al seu

marc legal urbanístic, que identifiqui els avui identificats com a

sòls no urbanitzables (agraris) com un actiu de producció i

d’ecosistema natural. Aquest és un repte encara pendent a casa

nostra, que ha de permetre la consolidació d’un teixit estable i

sòlid d’aquesta infraestructura de país, permeten assegurar un

grau de producció agrària/alimentaria que sigui compatible amb

la gestió i conservació del medi natural.



Jornada 7 - Agricultura periurbana i urbana

Data: 17 de novembre de 2021

Hora: 18 h

Participació telemàtica

L’agricultura periurbana i urbana, són una opció en la política de gestió dels territoris

pròxims al teixit urbà. La visió dels espais periurbans ha anat variant des d’espais a

l’espera a ser essencials per la sostenibilitat de les ciutats. Prop de les ciutats existeixen

sòls agraris que no només ofereixen productes agraris, també produeixen diferents

serveis ecosistèmics (paisatge, biodiversitat, manteniment del patrimoni) que en

gaudeix la ciutadania. L’agricultura en els espais periurbans es veu doblement

pressionada per un costat per la pressió humana i per la pressió urbana.

Dins de l’agricultura urbana i periurbana podem diferenciar entre l’agricultura

professional, on el seu principal objectiu és la comercialització de la seva producció, i

l’agricultura no professional on es persegueixen altres objectius com són l’oci,

l’autoconsum, les finalitats educatives. Dins de l’agricultura periurbana es poden

incloure tot tipus de produccions agrícoles, ja siguin aliments, la producció de plantes

ornamentals o flor tallada, la producció ramadera i la transformació agroindustrial

(cellers, formatgeries, ...)

L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona col·labora en aquesta

jornada

Presentació: Francesc Reguant, president de la Comissió d’Economia Agroalimentària

del Col.legi d’Economistes de Catalunya

Ponències

• La reutilització de l'aigua per a reg agrícola. Reglament 2020/741 del Parlament i
del Consell de 25 de maig de 2020. Sra. Idoia Villanueva diputada al Parlament
Europeu pel grup de L’Esquerra qui fou ponent a l’ombra sobre el reglament
(2020/741) relatiu a als requisits mínims per a la reutilització de l’aigua

• El paper de l'administració local i la seguretat civil en el planejament i gestió del

d'espais agrari periurbà. Marian Rojo Simon

• La Governança sobre la complicitat entre la població urbana i la rural en els espais

agraris periurbans. Raimon Roda

Experiencies:

• Les externalitats de l’agricultura periurbana. Oscar Alfranca

Moderador: Xavier Recasens



Jornada 8 - El desenvolupament rural i el ruralisme

Data: 15 de desembre de 2021

Hora: 18 h

Presentació: Ester Torres, Vicepresidenta ICEA

Ponències

• Canvis en la concepció del Desenvolupament Rural. Jordi Rosell/ Lourdes Viladomiu UAB, per 
concretar

• L’evolució de les polítiques de Desenvolupament Rural i prospectiva. Victòria Soldevila URV, per 
concretar

• Models empresarials i noves tecnologies. Sandra Climent, Crisolar.

Experiències

• Can Calçot, producció de vedella i comercialització i especejament i visites guiades i aula de l’entorn 
rural à Montellà (Cerdanya). Roser Bombardó, per concretar.

• L’Olivera; producció de raïms i de vins d qualitat. Pau Moragas. Vicepresident de la Cooperativa 
L’Olivera 

Moderadora: Lourdes Viladomiu UAB

La pèrdua demogràfica als espais rurals és evident, mentre hi

ha una demanada constant de preservació del medi natural.

Aquesta realitat és contraposa al desig per la conservació del

medi amb la gestió i el seu desenvolupament. És allò dels

interessos contraposats. Això sí tots legítims. Aquesta jornada

pretén obrir finestres d’opinió i propostes per harmonitzar una

realitat de convivència social integradora que mantingui

l’equilibri del ecosistema de la vida. Per tant la ruralitat te tant

sentit social com la urbanitat i les dues corrents han de poder

conviure bé i complementar-se, altrament el que falta és posar

mesura i arribar a establir models de desenvolupament que

complaguin als uns i els altres amb un grau de seguretat,

d’equitat i de serveis equivalents. Això sí, amb paisatges

diferents, amb olors diferents i amb sorolls diferents.

El desenvolupament rural, és un objectiu remarcable de la Unió

Europea, per tal de mantenir i potenciar una economia rural

pròpia i multisectorial en aquests territoris de poca densitat de

població, perquè ella (aquesta població rural) és la que vetlla

per mantenir des de la gestió del medi el capital natural -els

recursos-, els ecosistemes naturals i la producció d’aliments,

sense oblidar que l’ús del sòl agrari (agrícola i forestal) és el

gran fixador de CO2.


