Sessió participativa per a la co-creació de solucions a reptes específics de
la bioeconomia circular
REPTE 1.
Si ja tenim actors que estan fent de la producció
ramadera una producció sostenible que minimitzi
l’impacte sobre el medi ambient, aprofiti al màxim la
biomassa disponible i creï noves oportunitats de
negoci al territori. Com es podrien escalar aquest
models perquè la producció sigui sostenible?

o

Nom de la cadena: valorització de les dejeccions ramaderes i residus orgànics

o

Informació de context
A Catalunya, segons dades consolidades de 2019, hi ha uns 7,9 milions de porcs, 637.000 caps
de boví i 44,6 milions d’aus que cada any generen 9,4 milions de tones de purins i 2,8 milions de
tones de fems i gallinasses.
Aquestes dejeccions tenen un important contingut de nutrients i matèria orgànica, equivalents a
136,77 i 113 milers de tones de NPK. Però en canvi, el 2020 es van aplicar als camps 49.488
tones d’adobs minerals nitrogenats, 24.189 tones d’adobs fosfatats, i 37.937 tones d’adobs
potàssics d’origen inorgànic (mineral o de síntesis química), uns nivells que s’han mantingut
estables els darrers tres anys.
No obstant, en els darrers mesos els preus per a tots els tipus de fertilitzants químics han
incrementat considerablement (DACC, 2022). Davant d’aquesta situació, els productes orgànics
prenen especial rellevància, posicionant-se com una font important per adobar els camps i per
posar en valor els productes del territori.
D’altra banda, la quantitat d’aigües afectades per excés de nitrats a Catalunya és alarmant.
D’acord amb la informació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2n cicle)
(2016-2021), un 46% del total de les masses d’aigua subterrànies estan afectades per
concentracions elevades de nitrats (superiors a 50 mg/L). Aquest excés de nutrients també es
manifesta amb el fòsfor, en la mesura que s’acumula als nostres sòls, generant riscos
d’eutrofització de les aigües a mig i llarg termini. Finalment, el maneig inadequat de les dejeccions
ramaderes contribueix de forma significativa a les emissions d’amoníac, un gas d’efecte acidificant
i eutrofitzant, i d’altres gasos d’efecte hivernacle.

o

Problemes a resoldre
§
§
§
§
§
§

Increment dels costos de processament de les dejeccions ramaderes per tal d’obtenir
fertilitzants de bona qualitat
Necessitat d’adequar la normativa (Directiva de nitrats) per a fomentar el processament
i aprofitament dels nutrients agronòmics d’origen orgànic
Falta de relleu generacional en el sector i de capacitació en determinades bones
pràctiques innovadores
Contaminació de les aigües i del sòl per excés de nitrats, fòsfor, emissions d’amoníac i
gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera
Importació de fertilitzants d’origen inorgànic (elevada petjada de carboni i preus elevats)
Elevada pressió del sector per part de la societat pel que fa a qüestions relacionades amb
la sostenibilitat i el medi ambient

Sessió participativa per a la co-creació de solucions a reptes específics de
la bioeconomia circular
REPTE 2.
Com podem crear nous models de
negoci per assolir la viabilitat
econòmica mitjançant la gestió
forestal sostenible?
o

Nom de la cadena: Millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals.

o

Informació de context

Catalunya és una regió eminentment forestal amb més d’1 M ha arbrades que corresponen a un 40%
de la superfície del total del territori. Si a més dels arbres, tenim en compte els prats de dent, els
matollars i els erms, aquesta superfície és del 64%.
Segons dades de l’Observatori forestal, la propietat dels boscos catalans és un 76% privada i el 23,9%
restant és pública. Pel que fa a la planificació forestal privada, el 40,1% de la superfície disposa
d’instruments d’ordenació forestal (plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF) i plans simples
de gestió forestal (PSGF), mentre que el 59,9% no en té.
Durant els anys 1993 i 2018, la superfícies forestal arbrada de Catalunya ha tingut un increment de
123.225 ha. Malauradament, aquest augment no ha estat proporcional a l’ocupació del sector forestal,
que ha anat disminuint els últims anys. L’any 2000, constaven 68.888 treballadors entre assalariats i
autònoms, mentre que l’any 2019 es comptabilitzaven 30.928 treballadors. Aquesta tendència és
igual en el nombre d’establiments, que van passar de 6.360 establiments l’any 2000 a 2.545
establiments l’any 2019.
Anualment, els aprofitaments de fusta i llenya representen el 28% del creixement total del bosc. Hi
ha, doncs, un gran marge de creixement per a la gestió i l’aprovisionament racional de recursos
forestals i també per desenvolupar cadenes de valor afegit i desenvolupament industrial.
Pel que fa als productes no fusters, el producte més rellevant a Catalunya és el bolet, amb una
producció molt variable segons els anys. D’aquesta manera, mentre que el 2014 es va assolir el màxim
històric de producció, amb 200,34 kg/ha, tres anys després se’n va registrar el mínim, amb 15 kg/ha.
Pel que fa a altres productes no fusters destaquen la tòfona negra, el pinyó blanc i les plantes
aromàtiques i medicinals silvestres, el llentiscle i el bruc.
o

Problemes a resoldre
§
§
§
§

Increment de la superfície forestal en els darrers anys (abandonament de les terres
agrícoles)
Manca de gestió forestal
Disminució de l’ocupació del sector forestal i manca de professionals qualificats
Baix aprofitament comercial de productes forestal (fusters i no fusters)

Sessió participativa per a la co-creació de solucions a reptes específics de
la bioeconomia circular
REPTE 3.
Com podem promoure un mosaic agroforestal
resilient de manera que proveeixi serveis
ecosistèmics i mantingui viu el territori?

o

Nom de la cadena: creació de paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de
serveis ecosistèmics.

o

Informació de context

Cada cop són més les evidències que posen de manifest que els canvis econòmics, socials i ambientals
d'aquest últim segle, impulsats pel motor de la industrialització i la globalització, han empès els nostres
ecosistemes i el nostre sector primari a un punt de no retorn en el qual es preveu una forta davallada de la
qualitat dels hàbitats naturals, la biodiversitat d'espècies, la qualitat de l'aigua i la producció primària. La
creixent pressió exercida als ecosistemes naturals, provocada pel nostre sistema econòmic, i també
l'augment dels fenòmens ambientals extrems, estan causant que els nostres ecosistemes forestals siguin
cada cop més vulnerables als incendis, les plagues o els efectes de les sequeres.
La natura sustenta les activitats i la vida dels éssers humans. Els béns i serveis que proporciona són vitals
per al nostre benestar i el desenvolupament econòmic i social present i futur. D’aquests béns i serveis, en
diem serveis ecosistèmics; els quals poden ser i) d’aprovisionament referents als béns o matèries primeres
com fusta, aigua i aliments ii) de regulació aquells que deriven de les funcions clau dels ecosistemes i
ajuden a reduir certs impactes com la regulació del clima i del cicle de l’aigua, control de l’erosió o la
pol·linització iii) culturals relacionats amb el lleure o amb aspectes més generals de la cultura iv) de suport,
com la biodiversitat i els processos naturals de l’ecosistema i garanteixen els anteriors, com la diversitat
biològica, geològica i ecològica, la continuïtat dels cicles dels nutrients, la formació i retenció de sòls i la
producció d’oxigen atmosfèric i la captació de CO2.
D’altra banda, cal tenir en compte els reptes als quals s’enfronta la pagesia, entre els quals hi ha la
proliferació d’algunes d’espècies (per exemple, senglars, conills o cabirols) que poden malmetre la
producció agrària; així com les problemàtiques derivades de la reintroducció d’espècies salvatges de
muntanya.
La gestió del territori amb una perspectiva de paisatge multifuncional amb èmfasi en el mosaic agroforestal
aporta grans beneficis en la gestió, tant de les forests com també de la biodiversitat i la prevenció
d’incendis, i crea uns paisatges més cohesionats i més resilients, que permeten preservar la biodiversitat i
impulsar el desenvolupament econòmic i social.
o

Problemes a resoldre
§
§
§
§
§
§

Disminució de la biodiversitat alhora que proliferen de forma excessiva certes espècies
com porc senglars, conills o cabirols, entre d’altres.
Disminució de la qualitat i disponibilitat d’aigua
Increment dels grans incendis forestal
Necessitat d’incrementar l’autosuficiència alimentària
Baixa qualitat dels sòls
Despoblament de les zones rurals
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REPTE 4.
Com podem incrementar la circularitat
en la producció d’aliments?

o

Nom de la cadena: Valorització de coproductes i subproductes de la cadena alimentària.

o

Informació de context

Al món cada any es perden o malbaraten 1/3 dels aliments produïts per a consum humà, equivalents a
1.300 milions de tones; amb el conseqüent impacte ambiental, econòmic i social.
A Catalunya, segons dades de 2020, es produeixen de mitjana 226 mil tones d’hortalisses, 179 mil tones
de cítrics i 750 mil tones de fruita dolça. Si a més hi incloem les produccions de cereals, lleguminoses,
farratges, tubercles, vinya i olivera, s’hi produeixen en total 3.833 mil tones de productes vegetals. Pel que
fa a la fruita dolça, els percentatges de pèrdues i malbaratament alimentari al sector primari, l’agroindústria
i la distribució a l’engròs se situen entre un 0,1% i un 2,7% per a la poma, entre un 0,4% i un 3% per a la
pera i entre un 0,4% i un 3,5% per al préssec i la nectarina, els quals sumen unes quantitats de pèrdues i
malbaratament al llarg de les seves cadenes de 16.009 tones, 10.815,6 tones i 32.373,6 tones,
respectivament.
Respecte als productes d’origen animal, Catalunya produeix anualment més de dos milions de tones de
carn de totes les espècies (porcí, boví, oví, caprí, equí, aviram i conill) i s’ha consolidat com un dels centres
de producció més importants del continent europeu (l’any 2017 es va situar com a segon productor
d’Europa i desè productor de carn de porcí del món). Als escorxadors, indústries de transformació,
establiments alimentaris de comerç minorista i a les llars, per motius comercials o sanitaris, es generen
subproductes que, per qüestions de bioseguretat, no es poden destinar al consum humà (SANDACH). La
biomassa dels residus de la indústria animal va ascendir l’any 2017 a 4.124 tones; estimació basada en
dades del DARIS, del Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), i del sistema
d’anàlisis de balances ibèrics (SABI).
En la cadena de valorització de coproductes i subproductes de la cadena alimentària, l’opció més preferible
per a l’aprofitament és la reutilització per a l’alimentació humana (ingredients, compostos industrials
alimentaris, etc.), seguida de la reutilització per a l’alimentació animal. Fins a aquí, la seguretat alimentària
continua sent una preocupació central. Les opcions següents inclouen la recuperació d’elements i
substàncies contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials no alimentaris (bioplàstics,
cosmètica, teixits, biomaterials, etc.) seguida de la valorització per a l’obtenció de compost de qualitat
(fertilitzants), la valorització energètica per a l’obtenció de biogàs i finalment, abans de l’eliminació, altres
tipus de valorització energètica (processos de piròlisi).
o

Problemes a resoldre
§
§
§
§
§
§

Pèrdues i malbaratament alimentari, mentre hi ha sectors amb carestia alimentària
Pèrdua de recursos naturals emprats en la producció d’aliments (sòl, aigua, fertilitzants),
i impactes ambientals associats a la seva elaboració i posterior eliminació
Pèrdua de recursos econòmics
Increment dels costos de producció
Pressió social per produir de forma sostenible, però a la vegada, manca de conscienciació
respecte la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Baixa capacitat d’adaptació a les noves tendències alimentàries

