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Presentació 

• La societat demanda que el progrés econòmic no posi en perill: 
• La qualitat de vida de les persones 

• La cohesió social  

• El manteniment de la biodiversitat i el medi natural 
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• ¿Son les estratègies de resposta a 
aquest repte - el progrés econòmic -
compatibles amb el manteniment de 
la biodiversitat i el medi natural ? 



Sector agroalimentari 
• Es un dels sectors més rellevants a l’hora d’avaluar la sostenibilitat 

econòmica, social i ambiental de Catalunya per: 

 
1. La importància que te a l’economia catalana i per  

2. Les seves repercussions en el territori que el fan essencial per mantenir la 
resiliència ambiental. 

 

• ¿A quins reptes haurà de fer front el sector agroalimentari per ser 
resilient social i econòmicament?  

•  ¿Les respostes a aquest reptes socials i econòmics possibilitaran que el 
sector també sigui resilient  ambientalment? 
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• El sector agrari serà econòmicament resilient si te la capacitat de 
reorganitzar la seva estructura econòmica de forma autònoma tant en 
resposta a xocs externs com en resposta a mancances del propi 
sistema organitzatiu per transformar-la i adaptar-la a noves 
circumstancies sense abandonar els trets característics ni posar en 
perill el benestar social. 
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• Quins trets ha de tenir el sector agrari per ser resilient 
econòmicament? 

1. Ser competitiu econòmicament i versàtil i adaptable a fenòmens com 
la globalització.  

2. Ha de reduir l’ús de matèries primeres i d’inputs de tot tipus. 

3. Una agricultura sense residus. 

4. Ha de ser innovador. 

5. Una agricultura diversa.  

6. Que tingui un paper rellevant a la cadena alimentaria   
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1. El sector agrari ha de ser globalment competitiu 

• L’orografia i la diversitat climàtica 
de Catalunya ens dificulten la 
utilització de les economies 
d’escala per incrementar la 
eficiència en processos lligats al 
territori.  

• Al sector agrari català li serà cada 
cop més difícil competir en preu. 
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La tecnologia ha fet grans progressos cap a la 
moderació dels efectes dels condicionants 
físics, però els rendiments en molt tipus de 
conreus segueixen estant vinculats al medi 
natural i al tipus d'agricultura 
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Per fer que el sector agrari sigui resilient 
econòmicament hem d’incrementar la 
seva productivitat, 2 opcions: 
 
1) Incrementar el Valor Afegit de les 
produccions vinculades al territori. 
 
2) Potenciar una agricultura desvinculada 
del territori. 
 
 



• Tenim una agricultura, vinculada 
al territori i sovint al reg, que 
disposa d'una dimensió suficient 
i d'una tecnologia adequada i te 
capacitat per competir. 
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• Tenim una agricultura en 
dificultats que es necessària per 
raons d'equilibri territorial, i per 
tant de resiliència social.  

• Que juga un paper molt rellevant 
en la defensa de l'entorn natural i 
el paisatge i per tant de la 
resiliència ambiental 

• Però els condicionants naturals 
(aridesa, sòls inadequats, 
orografia, etc.) li impedeixen 
equiparar els seus rendiments als 
valors mitjans del mercat 
mundial. 
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• Per l’agricultura vinculada al 
territori, tant de reg com de secà,  el 
més adient seria dissenyar 
estratègies que incrementessin el 
seu valor afegit.   

• Per cada € de producció agrària, 
Bèlgica produeix 2,89€ de valor 
afegit, i Cataluña només en produeix 
2,31€, encara hem de millorar. 

• L’increment del valor afegit podria 
estar vinculat a formes de producció 
que respectessin la resiliència del 
medi natural. 

• Això es especialment rellevant per l’ 
agricultura en dificultats. Es tracta 
d'estratègies que s'han de basar en 
produccions de més valor afegit via 
qualitat. 
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• La estratègia més competitiva i 
que ha reportat més valor afegit al 
nostre sector agrari es la que està 
desvinculada del territori: La 
ramaderia intensiva.  

 

• Però la producció vegetal, també 
pot ser desvinculada del territori 
hidropònica o aeropònica,  i aquí 
haurem de triar quin futur verd 
volem.  
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• L’agricultura pot canviar 
dràsticament en els propers 
anys ja que la nutrició serà més 
personalitzada i l’agricultura 
més tecnificada, entrant a nous 
espais urbans i fàbriques. 

• Haurem de decidir si volem un 
futur verd on el verd es podrà 
produir en naus industrials a les 
pròpies ciutats. 
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2. Una agricultura eficient en l’ús dels recursos, 
aigua, energia, sòl  i altres factors productius. 
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Tipus d’ús Superfície %s/ Total %s/ Sup. 
Agr. 

Forestal 19.257 60,0 

Ag. Secà 5.793 18,1 59,9% 

Ag. Reg 2.643 8,2 27,3% 

Prats 1.243 3,9 12,8% 

Sup. Agrària 9.679 30,2 100,0% 

Hab. Humà 2.117 6,6 

Muntanya 1.039 3,2 

Total 32.092 100,0% 

• Només es rega el 8,2% del 
territori, i això representa el 27% 
de la superfície agrària. 
 

• El 77% de la superfície de reg es 
rega per reg tradicional. 

  

Si hem d’incrementar la producció per contribuir a una alimentació 
suficient i a la resiliència social haurem d’incrementar les hectàrees de reg 
i  modernitzar-lo.  
 



• S’ha de modernitzar el reg però els 
efectes sobre els recursos naturals 
no son clars.  

• Canvis als tipus d’habitats i afectació 
a les especies dels habitats de secà.  

• Ex: Aus Estepàries  
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• Increment del VA no de la quantitat, no a la Paradoxa de Jevons. 



La escassetat de macronutrients  per a 
les plantes com el fòsfor  
i el potassi  també pot ser un factors 
limitants. 
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• Les explotacions de fòsfor i potassi son 
perjudicials pel medi ambient i de moment 
aquest component son insubstituïbles a 
l’agricultura. Sense ells l’agricultura no es 
sostenible. 

 



• Per tant per a seguir sent eficients i resilients econòmicament serà 
necessari modernitzar les tècniques de conreu. 

 

• Les grans multinacionals (Monsanto i Novozymes, Syngenta i DSM, 
DuPont i Taxon Biosciencie ) estan buscant solucions a través de 
fungicides, insecticides, bactèries i microbis capaços d’ alliberar el 
nitrogen, els fosfats i el potassi del sòl. 

 

• Però algunes de les tècniques que  ajudin a augmentar  la eficiència i 
la sostenibilitat econòmica difícilment podran ser considerades com 
ambientalment sostenibles.  

• Ni tampoc socialment sostenibles perquè cada cop ens fan més 
dependents de les grans multinacionals del sector químiques i 
biotecnològiques, (Syngenta, DuPont, ..) 
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3. Una agricultura sense residus 
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La contaminació d’aigües freàtiques i 
superficials a les zones rurals de 
Catalunya pot ser atribuïda en gran  
mesura a l’ús excessiu de tot tipus de 
nutrients i productes fitosanitaris 
utilitzats en la majoria de conreus i a 
la ramaderia intensiva. 



• Per gestionar els residus d’una manera sostenible, un primer pas es 
comptabilitzar i internalitzar aquest costos. 

• Internalitzar costos ambientals  implica una pèrdua de competitivitat 
econòmica. 

• En aquest cas una gestió resilient ambientalment pot propiciar la 
pèrdua de competitivitat econòmica si no es fa simultàniament amb 
d’altres agents. 

• Per portar a terme aquesta gestió resilient econòmica i ambientalment 
haurem d’innovar i fer que els subproductes es puguin seguir utilitzar 
successivament i de diverses maneres  i reportin beneficis en 
cadascuna de les etapes de la seva vida útil.  
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4. Una agricultura innovadora i segura. 

• La innovació en els processos productius es un factor que facilita la 
resiliència econòmica de tots els sectors econòmics i també el sector 
agroalimentari.    

• Innovar vol dir participar en els processos de recerca en agricultura, tant 
des de laboratoris universitaris com empreses privades, com: 

1. Desenvolupaments en agricultura de precisió,  

2. Genoma editing,  

3. Desenvolupament de noves llavors i productes alimentaris,  

4. Afrontar i solucionar els nous problemes de resistències als antibiòtics 
de nous bacteris i trobar resposta a les noves malalties d’animals i de 
plantes. 
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• Es difícil veure però com aquests 
processos innovadors seran 
rebuts pels consumidors. 

• Uns consumidors que cada cop 
demanden més productes 
conreats de forma tradicional, de 
forma ecològica o amb unes 
garanties de traçabilitat.  

• El sector agroalimentari haurà de 
convèncer als consumidors de 
que els nous processos 
innovadors són saludables.  
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5. El nostre sector primari ha de ser divers.  
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Una sector agrari  diversificat vol 
 dir que les  empreses que  
l’integren produeixin un ampli  
ventall de productes.   
 

Un repte es incrementar la 
diversificació  
del nostre sector agrari 
augmentant el  
valor de tipus de productes no 
càrnics.  



Conclusions 

• La societat actual demanda simultàniament es conservi o incrementi 

el benestar econòmic, mantenint i millorant el medi i la biodiversitat i 

fent-lo compatible amb una major justícia social.  

• Per aconseguit els objectius econòmics i socials el sector 

agroalimentari ha de proveir alimentació abundant, saludable i 

assequible per a tots.  

• Aconseguir aliments assequibles per a tots no es pot aconseguir 

utilitzant sistemes de producció tradicional.  
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Conclusions 

• Sovint, incrementar la resiliència econòmica desafia la resiliència 
ambiental o al inrevés freqüentment la protecció i la sostenibilitat del 
medi natural dificulten la sostenibilitat econòmica de una regió.  

 

• Haurem d'aprendre a fer beneficis d’un altra manera ja no es tracta de 
fer benefici de produir més (obsolescència programada) sinó d’obtenir 
més benefici d’un producte.  Els productes s’hauran d’anar reutilitzant i 
generant beneficis a cada etapa de la seva reutilització. 

25 



Conclusions 

• Les innovacions que vindran de diverses àrees com la genètica i la 

digitalització, permetran una producció més eficient i  més intel·ligent. 

 

• L’agricultura canviaran dràsticament en els propers anys ja que 
l’agricultura serà més tecnificada i la nutrició serà més personalitzada, i 
entraran a nous espais com ciutats i fàbriques. 

 

• Al mateix temps el desig de l'agricultura local, artesanal creix a les 
classes mitjanes, i encara no està clar com això es pot compatibilitzar 
amb les cadenes de menjar d'alta tecnologia. 
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