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PRÒLEG

E l canvi climàtic és una realitat innegable cada cop més patent, els efectes 
del qual estan començant a fer-se sentir a tot el planeta. No sempre es 

té present, tal com indiquen totes les dades, que en el centre de l’escenari es 
troba el sistema agroalimentari. Quan considerem el canvi climàtic i el sistema 
alimentari, en general pensem en termes de transport d’aliments o, en alguna 
ocasió, en la desforestació associada a l’agroramaderia. Però la veritat és que 
poques vegades prenem consciència que la gestió dels sòls agraris, la utilitza-
ció de fertilitzants sintètics, la fabricació de pinsos industrials o la destrucció 
dels mercats locals d’aliments constitueixen el nucli central de les emissions 
planetàries de gasos amb efecte d’hivernacle. Al mateix temps, les indústries 
processadores i de distribució d’aliments (que inclouen transport, empaquetat, 
refrigeració i comercialització) són també grans emissores. Es calcula que el sis-
tema agroalimentari genera fins a un 50% d’aquestes emissions. L’actual model 
de producció i consum industrial d’aliments és un gran consumidor d’energia, 
que contribueix significativament a l’escalfament global i afavoreix la destrucció 
del medi ambient i de les comunitats rurals.

L’escalfament global ha posat en evidència un secret de domini públic: el fracàs 
i la insostenibilitat de l’actual model de desenvolupament, basat en el consum 
d’energia fòssil, la sobreproducció i el lliure comerç.

En el debat sobre el canvi climàtic, resulta urgent qüestionar a fons l’actual 
model agroalimentari, posar en evidència que constitueix una gran part del 
problema i que la seva transformació pot ser part de la solució. D’aquesta 
manera, per exemple, una bona gestió del sòl, que permeti la captura de 
carboni en forma de matèria orgànica, és una de les propostes que presentem. 
Els governs i organismes multilaterals prefereixen apostar, en canvi, per (falses) 
solucions tecnològiques, que obrin el joc a l’especulació de les transnacionals 
i que difícilment, tal com es demostra aquí, resolen el desastre social i 
mediambiental.

En aquest dossier hem volgut presentar alguns fets, plantejaments, preguntes 
i propostes sobre canvi climàtic i sistema alimentari global, conscients de la 
necessitat d’aprofundir en la seva denúncia, posicionar la problemàtica al centre 
del debat actual i exigir una justícia climàtica real. Moltes de les solucions 
a l’actual crisi climàtica i alimentària sorgeixen d’actors socials organitzats, 
solucions que ens poden ajudar a “refredar” el planeta i mostrar, d’una vegada 
per totes, les arrels comunament enterrades de l’escalfament global.
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ALImENTANT EL CANvI CLImàTIC:  
El fracàs del sistema alimentari transnacional. 

GRAIN

L’actual sistema alimentari mundial, amb totes les llavors d’alta tecnologia 
i els bonics embolcalls, no és capaç d’acomplir la seva funció principal: 

alimentar les persones. Aquest any més de mil milions de persones patiran 
fam, mentre que uns 500 milions tindran problemes d’obesitat. Tres quartes 
parts dels que no tenen prou recursos per menjar seran camperols i treballa-
dors rurals (els mateixos que produeixen el menjar), mentre que un grapat de 
corporacions agroindustrials que controlen la cadena alimentària (aquelles que 
decideixen on va l’aliment) amassaran milers de milions de dòlars en guanys. 
Tot i el seu fracàs monumental, als corredors del poder no se’n diu res d’allu-
nyar-nos d’aquest tipus de coses. Els enormes i creixents moviments socials 
poden clamar un canvi, però els governs i les agències internacionals del món 
segueixen apostant pel mateix: més agronegocis, més agricultura industrial, 
més globalització. A mesura que el planeta es mou cap a un període accelerat 
de canvi climàtic, empès, en gran mesura, per aquest mateix model d’agricultu-
ra, el fet de no emprendre accions significatives farà que empitjori ràpidament 
la ja per si mateixa intolerable situació. No obstant això, en el moviment global 
al darrere de la sobirania alimentària hi ha una sortida prometedora.

Els estudis científics més actuals prediuen que, si tot segueix igual, les 
temperatures cada cop més elevades, les condicions climàtiques extremes i els 
severs problemes d’aigua i sòls que s’hi relacionen faran que molts més milions 
de persones passin a formar part dels afamegats. A mesura que el creixement 
de la població faci augmentar la demanda d’aliments, el canvi climàtic esgotarà 
la nostra capacitat per produir-los. Alguns països que ara ja estan lluitant amb 
problemes greus de fam podrien veure la seva producció d’aliments reduïda a 
la meitat abans que finalitzi aquest segle. Tanmateix, quan es reuneixen les 
elits per parlar del canvi climàtic, es discuteix poc d’aquests efectes sobre la 
producció i l’aprovisionament d’aliments, i encara es fa molt menys per donar-
hi una resposta. 

Hi ha una altra aresta de la interacció entre el canvi climàtic i el sistema 
alimentari mundial que reforça la necessitat urgent d’acció. El sistema 
alimentari no només és disfuncional i està molt mal preparat per afrontar el 
canvi climàtic, sinó que és també un dels seus principals motors. El model 
d’agricultura industrial que abasteix el sistema alimentari mundial funciona 
essencialment mitjançant la conversió de petroli en aliment, i en aquest procés 
emet enormes quantitats de gasos amb efecte d’hivernacle. La utilització de 
quantitats immenses de fertilitzants químics, l’expansió de la indústria de la 
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carn i la destrucció de les sabanes i boscos del món per produir mercaderies 
agrícoles són en conjunt responsables de com a mínim el 30% de les emissions 
dels gasos que provoquen el canvi climàtic.1

Però això és només una part de la contribució de l’actual sistema alimentari a 
la crisi climàtica. Convertir els aliments en mercaderies mundials i industrials 
dóna com a resultat una important pèrdua d’energia fòssil que s’utilitza per 
transportar-les pel món, processar-les, emmagatzemar-les, congelar-les i dur-les 
fins a les llars dels que les consumeixen. Tots aquests processos contribueixen 
al compte climàtic. Si els sumem tots, no és en absolut una exageració dir que 
l’actual sistema alimentari podria ser responsable de gairebé la meitat de les 
emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle. 

Les raons per reclamar un canvi total del sistema alimentari mundial i la urgència 
d’aquest canvi mai no han estat més clares. La gent d’arreu del món mostra 
una voluntat de canvi, ja siguin consumidors que busquen aliments locals o 
camperols que bloquegen carreteres en defensa de les seves terres. El que 
s’interposa com a obstacle és l’estructura de poder, i això, més que cap altra 
cosa, és el que s’ha de transformar.

EL PRONÒSTIC ÉS DE FAM
L’any 2007, el Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (PICC o IPCC, per les 
sigles en anglès) va publicar l’esperat informe sobre l’estat del clima a la Terra. 
L’informe, tot i que va mostrar en termes inequívocs que l’escalfament mundial 
era una realitat i va assenyalar que era “molt probable” que els humans en 
fossin responsables, va pronosticar amb cautela que el planeta podria escalfar-
se 0,2 °C per dècada si no es feia res per canviar el curs de les nostres emissions 
de gas amb efecte d’hivernacle. L’informe va advertir que, cap a finals de segle, 
un canvi de temperatura d’entre 2 i 4 °C podria produir increments dramàtics en 
els nivells del mar i una cascada de catàstrofes per tot el planeta.

Ara, només uns anys després, resulta que el PICC va ser massa optimista. El 
consens científic actual pronostica que hi haurà un augment de 2 °C en les 
properes dècades i que, si l’escenari segueix sent el de negocis i no hi ha 
canvis, el planeta podria escalfar-se fins a 8° C cap a l’any 2100, i empenyeria 
la situació cap a un punt de trencament i aprofundiria el que es descriu com un 
canvi climàtic perillós i irreversible2. Ara mateix, l’impacte de les formes més 
suaus del canvi climàtic ens afecten de manera contundent. Segons el Fòrum 
Humanitari Global amb seu a Ginebra, el canvi climàtic afecta seriosament 
325 milions de persones l’any, 315.000 de les quals moren de fam, malalties i 

1. Informe global 2008 d’International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 

Development (IAASTD), http://www.agassessment.org/index.cfm?Page=About_IAASTD&ItemID=2

2. Chris Lang, “Words and not deeds at climate change talks”, WRM Bulletin, número 143, juny de 2009.
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desastres meteorològics induïts pel canvi climàtic3. La predicció és que la quota 
anual de morts a causa del canvi climàtic arribi a mig milió l’any 2030, afectant 
greument el 10% de la població mundial.

L’aliment està i estarà en el centre d’aquesta crisi climàtica en procés. Tothom 
està d’acord que la producció agrícola ha de continuar creixent significativament 
en les properes dècades per mantenir-se en concordança amb el creixement 
demogràfic, però és probable que el canvi climàtic canviï aquesta tendència. 
En el recompte més exhaustiu (fins a la data) dels estudis que delineen els 
impactes de l’escalfament mundial en l’agricultura, William Cline calcula que, 
si les tendències es mantenen igual, cap a l’any 2080 el canvi climàtic reduirà 
el potencial de producció de l’agricultura mundial en més d’un 3% respecte a 
l’actual. Els països en desenvolupament seran els més afectats, amb una caiguda 
del 9,1% del seu potencial de producció agrícola. L’Àfrica afrontarà un descens 
del 16,6%. Són xifres horroroses, però, tal com admet Cline, els impactes reals 
podrien ser molt pitjors.4

Una debilitat important de les prediccions del PICC i d’altres quant a l’agricultura 
és que accepten la teoria de la “fertilització per carboni”, que afirma que els 
nivells elevats de CO

2 
a l’atmosfera accentuaran la fotosíntesi en molts cultius 

clau i en dispararan el rendiment. Estudis recents mostren que aquest potencial 
és en gran mesura un miratge. No és només que qualsevol acceleració inicial 
del creixement disminueixi significativament després de pocs dies o setmanes, 
sinó que l’augment de CO

2 
redueix el nitrogen i les proteïnes de les fulles en més 

d’un 12%. Això significa que, amb el canvi climàtic, hi haurà menys proteïnes als 
principals cereals, com el blat i l’arròs. Hi haurà també menys nitrogen per als 
insectes, factor important a tenir en consideració ja que els insectes menjaran 
una superfície major de les fulles i això provocarà reduccions significatives en 
els rendiments.5 

Quan Cline va fer els càlculs sense considerar la suposada fertilització per carboni 
els resultats va ser encara més alarmants. Els rendiments mundials baixarien 
un 16% l’any 2080 i les caigudes regionals serien d’un 24,3% a l’Amèrica Llatina, 
d’un 19,3% a l’Àsia i d’un 27,5% a l’Àfrica. Els rendiments es reduirien en un 38% 
a l’Índia, i en més d’un 50% al Senegal i al Sudan.6

Però fins i tot aquesta aterradora predicció podria quedar-se curta. L’estudi de 

3. Global Humanitarian Forum, Human Impact Report, maig de 2009: http://www.ghf-geneva.org/

OurWork/RaisingAwareness/HumanImpactReport/tabid/180/Default.aspx

4. William R. Cline, Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country, Center for Global 

Development and the Peterson Institute for International Economics, 2007, http://www.cgdev.org/

content/publications/detail/14090

5. John T. Trumble and Casey D. Butler, “Climate change will exacerbate California’s insect pest 

problems”, California Agriculture, v. 63, núm. 2: http://californiaagriculture.ucop.edu/0902AMJ/toc.html

6. Op cit, vegeu nota 4. 
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Cline, igual que l’informe del PICC i altres informes que aborden el canvi climàtic 
i l’agricultura, no tenen en compte la crisi de l’aigua associada al canvi climàtic. 
Avui, 2.400 milions de persones viuen en ambients amb una dura escassetat 
d’aigua i les prediccions recents parlen d’un augment de fins als 4 mil milions 
cap a la segona meitat de segle. Les fonts d’aigua per a l’agricultura s’han 
esgotat o comencen a escassejar de forma perillosa a moltes parts del món. 
L’escalfament global complicarà el problema a mesura que les temperatures 
més elevades generin condicions més seques i sigui necessari augmentar la 
quantitat d’aigua per a l’agricultura. Serà cada cop més difícil mantenir els 
nivells actuals de producció, fins i tot a mesura que la demanda s’incrementi a 
causa de l’augment de població.7

Cline tampoc va tenir en compte els impactes de les condicions climàtiques 
extremes que tindran lloc com major sigui el canvi climàtic. S’espera que augmenti 
la freqüència i la intensitat de les sequeres, les inundacions i altres desastres 
naturals, que provocaran destrosses en els cultius allà on es manifestin. El 
Banc Mundial preveu que la intensificació de les tempestes causada pel canvi 
climàtic farà que 29 mil quilòmetres quadrats de terra agrícola situada en zones 
costaneres es tornin vulnerables a les inundacions.8 Simultàniament, s’espera 
un augment dramàtic dels incendis forestals, que ja afecten uns 350 milions 
d’hectàrees cada any9, i això ocasionarà un problema de contaminació amb els 
aerosols de carboni, que agreujarà encara més l’efecte d’hivernacle. Un estudi 
preveu que els incendis forestals augmentaran en un 50% a l’oest dels Estats 
Units l’any 2055, tot això com a resultat dels augments de temperatura.10 

I després s’ha de considerar el mercat. L’aprovisionament global d’aliments 
està cada cop més controlat per un petit nombre de transnacionals que tenen 
gairebé el monopoli de tota la cadena alimentària, des de les llavors fins als 
supermercats. La quantitat de capital especulatiu en el comerç agrícola també 
va en augment. En aquest context, qualsevol pertorbació de l’aprovisionament 
d’aliments, o fins i tot la simple percepció que hi ha problemes, pot provocar 
augments tumultuosos en els preus i un acaparament immens de guanys per 
part dels especuladors, la qual cosa fa inaccessibles els aliments per als sectors 
urbans més pobres i provoca tot tipus d’alteracions en la producció agrícola 
al camp.11 De fet, el simple rumor d’una escassetat alimentària mundial ja va 

7. Segons l’informe global 2008 d’International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and 

Technology for Development (IASSTD), la seguretat de l’aprovisionament d’aigua per al reg disminuirà en 

totes les regions, amb un canvi mundial, d’un 70% a un 58% entre 2000 i 2050. http://www.agassessment.

org/index.cfm?Page=About_IAASTD&ItemID=2

8. Susmita Dasgupta, Benoit Laplante, Siobhan Murray, David Wheeler, “Sea-Level Rise and Storm Surges: 

A Comparative Analysis of Impacts in Developing Countries”, The World Bank, Development Research 

Group, Environment and Energy Team, abril de 2009.

9. http://www.fao.org/news/story/en/item/29060/icode/

10. http://www.agu.org/sci_soc/prrl/2009-22.html

11. Vegeu la pàgina web de GRAIN sobre la crisi alimentària: http://www.grain.org/foodcrisis/
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atreure especuladors financers a l’agricultura, que estan acaparant terres a gran 
escala, a un nivell que no es veia des dels temps colonials.12 Ens endinsem en 
una era de pertorbacions extremes en la producció d’aliments. Mai no hi ha 
hagut una necessitat tan urgent d’un sistema que asseguri un aprovisionament 
alimentari per a tots d’acord amb les necessitats de cadascú. I, no obstant això, 
el sistema alimentari mundial mai no ha estat tan fortament controlat per un 
petit grup de persones, les decisions de les quals es basen exclusivament en 
quants diners poden obtenir per als seus accionistes.

CUINAR EL PLANETA
Als defensors de la Revolució Verda els agrada explicar que la recepta única 
de varietats vegetals uniformes i fertilitzants químics va salvar al món de la 
fam. Els defensors de les anomenades Revolució Pecuària i Revolució Blava 
(aqüicultura) ens venen una història semblant sobre races animals uniformes 
i aliments industrials. Aquest discurs hauria de ser avui menys convincent en 
la mesura que prop d’una quarta part de la població del planeta passa fam i 
els rendiments dels cultius estan estancats des dels anys vuitanta. En realitat, 
el que tenim al davant sembla més bé una història de terror si considerem les 
conseqüències ambientals, especialment a mesura que el món s’assabenta del 
paper que aquestes transformacions de l’agricultura i del sistema alimentari 
han jugat en el canvi climàtic. 

El consens científic actual és que l’agricultura és responsable d’un 30% de totes 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades pels humans. Però 
és injust posar totes les formes d’agricultura en un mateix sac. En la majoria 
dels països eminentment agrícoles, l’agricultura en si mateixa contribueix molt 
poc al canvi climàtic. Els països amb el major percentatge de població rural i 
amb economies que depenen principalment de l’agricultura tendeixen a tenir 
els nivells més baixos d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.13 Per 
exemple, tot i que es diu que l’agricultura canadenca aporta només un 6% de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle totals del país, aquest percentatge 
representa 1,6 tones de gasos hivernacle per canadenc, mentre que a l’Índia, on 
l’agricultura és un component molt més important de l’economia nacional, les 
emissions per càpita de totes les fonts són només d’1,4 tones, i només 0,4 tones 
provenen de l’agricultura.14 Hi ha diferències, per tant, en el tipus d’agricultura 
que es practica, i no es pot acusar l’agricultura en general. 

És més, quan analitzem la contribució total de l’agricultura al canvi climàtic, 
veiem que només una petita secció d’activitats agrícoles són responsables de 
gairebé totes les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de l’agricultura. 

12. Vegeu la pàgina web de GRAIN sobre l’acaparament de terres: http://www.grain.org/landgrab/

13. Wikipedia, List of Countries by Carbon Dioxide Emissions per Capita, 1990-2005: http://en.wikipedia.

org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita

14. Greenpeace Canada, “L’agriculture... pire que les sables bitumineux! Rapport de Statistique Canada”, 

10 de juny de 2009: http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/l-agriculture-pire-que-les
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La desforestació causada pel canvi d’ús de la terra és responsable de gairebé 
la meitat del total, mentre que les emissions dels establiments agrícoles les 
provoquen sobretot la producció animal i els fertilitzants. Totes aquestes fonts 
de gasos amb efecte d’hivernacle estan íntimament lligades a l’aparició de 
l’agricultura industrial i a l’expansió de sistema alimentari en mans de les 
transnacionals; així com també a l’elevada dependència del petroli i la gran 
petjada de carboni derivada del transport d’aliments i insums arreu del món en 
tot tipus d’envasos plàstics. 

Atès que la major part de l’energia utilitzada pel sistema alimentari industrial 
prové del consum de combustibles fòssils, la quantitat d’energia que utilitza 
es tradueix directament en emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Si 
observem simplement el sistema alimentari dels Estats Units, es calcula que 
causa el 20% de tot el consum d’energia fòssil del país. Aquesta xifra inclou tota 
l’energia utilitzada als establiments que produeixen menjar i en els processos 
postindustrials de transport, empaquetat, processament i emmagatzematge. 
L’Agència de Protecció Ambiental nord-americana va informar que l’any 2005 els 
agricultors del país van emetre una quantitat de diòxid de carboni equivalent 
a l’emesa per 141 milions de carros junts. Aquest sistema alimentari totalment 
ineficaç utilitza 10 calories fòssils no renovables per produir una única caloria 
alimentària.15

La diferència en l’ús d’energia entre l’agricultura industrial i els sistemes 
agrícoles tradicionals no podia ser més extrema. Es parla molt de l’eficiència i 
la major productivitat de l’agricultura industrial si es compara amb el mode de 
cultiu tradicional al sud, però si prenem en consideració l’eficiència energètica, 
res més lluny de la veritat. La FAO calcula que, de mitjana, els agricultors dels 
països industrialitzats gasten cinc vegades més energia comercial per produir un 
quilo de cereal que els camperols a l’Àfrica. Si analitzem cultius específics, les 
diferències són encara més espectaculars: per produir un quilo de blat de moro, 
un agricultor dels Estats Units utilitza 33 vegades més energia comercial que el 
camperol tradicional de Mèxic. I per produir un quilo d’arròs, un agricultor dels 
Estats Units utilitza 80 vegades l’energia comercial utilitzada per un camperol 
tradicional de les Filipines.16 Aquesta “energia comercial” de què parla la FAO és, 
evidentment, el gas i el combustible fòssil necessaris per produir fertilitzants 
i agroquímics i els que s’utilitzen en la maquinària agrícola, la qual cosa 
contribueix substancialment a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.17

Però l’agricultura és responsable només d’una quarta part de l’energia utilitzada 

15. Les dades d’aquest paràgraf provenen de: Food & Water Watch, “Fossil Fuels and Greenhouse Gas 

Emission from Industrial Agriculture”, Washington, novembre de 2007. http://www.foodandwaterwatch.

org/food/factoryfarms/dairy-and-meat-factories/climate-change/greenhouse-gas-industrial-agriculture

16. FAO, “The Energy and Agriculture Nexus”, Roma, 2000, taules 2.2 i 2.3. http://tinyurl.com/2ubntj

17. Vegeu GRAIN, “Paremos la fiebre de agrocombustibles”, Biodiversidad, sustento y culturas”, octubre 

de 2007, http://www.grain.org/biodiversidad/?id=367
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per dur el menjar a la taula. La despesa d’energia i la contaminació s’esdevenen 
dins del sistema alimentari internacional en el sentit més ampli: el processament, 
l’empaquetat, la refrigeració, la cuina i la mobilització de menjar per tot el 
planeta. Hi ha cultius o pinsos que es produeixen a Tailàndia, es processen a 
Rotterdam, alimenten bestiar d’algun altre lloc, i acaben com a menjar en un 
McDonalds a Kentucky.

Transportar aliments consumeix enormes quantitats d’energia. Si ens centrem 
novament en els Estats Units, es calcula que el 20% de tot el transport de 
mercaderies dintre del país s’utilitza per moure aliments, amb un resultat de 
120 milions de tones d’emissions de CO

2
. La importació i exportació d’aliments 

d’Estats Units representa uns altres 120 milions de tones de CO
2
. A aquestes 

xifres hem d’afegir el transport de provisions i insums (fertilitzants, pesticides, 
etcètera) a les granges industrials, el transport del plàstic i el paper per a les 
indústries d’empaquetat i el fet que els consumidors es moguin per anar, cada 
dia més lluny, als supermercats. Això ens dóna un panorama de la important 
quantitat de gasos amb efecte d’hivernacle produïts pel sistema alimentari 
industrial, només pels requeriments de transport. Altres grans productors 
de gasos són les indústries que processen els aliments, els refrigeren i els 
empaqueten, responsables del 23% de l’energia consumida en el sistema 
alimentari nord-americà.18 Tot això suma una quantitat increïble d’energia 
desaprofitada. 

I parlant de desaprofitament: el sistema alimentari industrial descarta la meitat 
de tot el menjar que produeix en el viatge dels establiments als comerciants, als 
processadors d’aliments, a les botigues i supermercats (quantitat suficient per 
alimentar els afamegats del món sis vegades).19 Ningú no ha calculat mai quants 
gasos amb efecte d’hivernacle es produeixen pel podriment de tot el menjar 
que es llença a les escombraries. Gran part d’aquesta important pèrdua i de la 
destrucció global podria evitar-se si el sistema alimentari es descentralitzés, si 
l’agricultura es desindustrialitzés. 

En canvi, els sectors que estan al poder responen a l’actual crisi alimentària i a 
l’accelerat col·lapse dels sistemes que promouen la vida al planeta de la mateixa 
manera que sempre, i a tot estirar li sumen uns quants remeis tecnològics 
inútils. El sistema alimentari controlat per les transnacionals està per tant 
en un carreró sense sortida. El que proposen és més agricultura industrial i 
més cadenes alimentàries mundials com a solució a la crisi alimentària. Però 
aquestes activitats només acceleren el canvi climàtic, i amb això intensifiquen 
severament la crisi alimentària. És un cercle viciós que provoca extrems de 
pobresa i guanys, i l’abisme entre els dos es fa cada vegada més profund. 

18. Food & Water Watch, “Fossil Fuels and Greenhouse Gas Emission from Industrial Agriculture”, 

Washington, novembre de 2007.

19. Tristram Stuart, Waste: Uncovering the Global Food Scandal, Penguin, 2009, www.penguin.co.uk/nf/

Book/BookDisplay/0,,9780141036342,00.html
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Ja fa molt de temps que és urgent transformar radicalment aquest sistema 
alimentari.

QUINA ÉS LA SORTIDA?
Dit de la manera més simple, la crisi climàtica implica que necessitem canvis 
immediats! L’organització de la societat al voltant de l’obtenció de guanys ha 
demostrat ser un sistema corrupte i necessitem construir sistemes alternatius 
de producció i consum, que s’organitzin d’acord amb les necessitats dels pobles 
i la vida al planeta. La transformació d’aquest sistema alimentari no tindrà lloc 
mentre el poder continuï en mans de les corporacions. Tampoc podem confiar 
en els nostres governs, que permeten que la distància entre les recomanacions 
dels científics per aturar el desastre climàtic i el que els polítics realment posen 
en pràctica s’accentuï cada cop més. Les forces del canvi estan a les nostres 
mans, a les nostres comunitats, que s’organitzen per recuperar el control sobre 
els nostres sistemes alimentaris i els nostres territoris. 

En la lluita per aconseguir un sistema alimentari diferent, els obstacles 
principals són polítics, no tècnics. S’han de tornar a posar les llavors a les mans 
camperoles, eliminar els pesticides i fertilitzants químics, integrar la ramaderia 
en formes de producció mixta i organitzar els nostres sistemes alimentaris de 
forma que tots tinguem suficients aliments sans i nutritius. Les capacitats per 
dur a terme aquestes transformacions han quedat demostrades en els milers 
de projectes i experiments que desenvolupen comunitats del món sencer. Fins 
i tot l’Avaluació Internacional del Coneixement, Ciència i Tecnologia Agrícoles 
per al Desenvolupament, duta a terme sota la direcció del Banc Mundial, no pot 
fer altra cosa que reconèixer-ho. Pel que fa a les finques, són bastant clares i 
directes les formes de lluitar amb el canvi climàtic. 

Els reptes polítics són més difícils. Però en l’àmbit local ja s’està fent molt. 
Enfrontant-se fins i tot a la repressió violenta, les comunitats locals resisteixen 
davant els megaprojectes, les represes, la mineria, les plantacions i la tala dels 
boscos. Tot i que només es reconegui en comptades ocasions, la seva resistència 
està en el cor de l’acció pel clima, així com també el moviment per la sobirania 
alimentària, que uneix forces per resistir la imposició de polítiques neoliberals 
i desenvolupar visions col·lectives de futur. És en aquests espais i gràcies a 
aquesta resistència organitzada que emergiran les alternatives al destructiu 
sistema alimentari actual i podrem trobar la força i les estratègies comuns que 
ens treguin del cicle suïcida en què l’agricultura industrial i el sistema alimentari 
industrial ens tenen immersos.

Aquest article també es pot trobar a la revista Seedling, octubre 2009. http://
www.grain.org/seedling/?type=78
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RECoLLIREU EL qUE sEmbREU:  
ImPACTEs dEL CANvI CLImàTIC 

PANoRAmA: RECAPITULANT ALGUNs 
EFECTEs dEL CANvI CLImàTIC. 

ETC GROUP

E ls científics del clima han predit que moltes de les persones més pobres 
del sud global (aquelles que menys han contribuït a les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle) sofriran els impactes més perjudicials del canvi climà-
tic. L’Informe sobre Desenvolupament Humà 2007/2008 de les Nacions Unides 
adverteix que les conseqüències del canvi climàtic podrien ser “apocalíptiques” 
per a algunes de les poblacions més pobres del món20.

El canvi climàtic induït pels éssers humans ha disparat el nombre de xocs climàtics 
a tots els ecosistemes, que afectaran profundament els cultius, la ramaderia, la 
pesca i els boscos, així com als milions de persones que viuen d’això. L’agricultura 
i els sistemes alimentaris del sud, especialment del sud de l’Àsia i l’Àfrica, seran 
els primers en veure’s afectats, i de la manera més negativa. És molt probable 
que esdeveniments climàtics extrems (especialment condicions més càlides i 
seques en regions semiàrides) disminueixin significativament els rendiments 
de blat de moro, blat, arròs i altres cultius alimentaris bàsics. Estudis recents 
sobre els impactes potencials del canvi climàtic en l’agricultura del món en 
desenvolupament ofereixen de manera uniforme un pronòstic nefast.

Considerem els exemples següents:
• Un increment de 3-4 graus provocaria una caiguda en el rendiment de cultius 
d’entre un 15 i un 35% a l’Àfrica i l’Àsia Occidental i d’entre un 25 i un 35% a 
l’Orient Mitjà, d’acord amb un informe de la FAO de març de 200821.
• 65 països del sud, especialment de l’Àfrica, corren el risc de perdre 280 milions 
de tones de potencial de producció de cereals, valorat en 56 mil milions de 
dòlars, com a resultat del canvi climàtic22.
• Els augments de temperatura previstos i els canvis en els patrons de 
pluges disminuiran els períodes de cultiu en més d’un 20% a moltes parts de 
l’Àfrica subsahariana. Les comunitats més vulnerables de l’Àfrica són famílies 
d’agricultors de l’Àfrica central i occidental, incloen-t’hi Ruanda, Burundi, Eritrea 

20 Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (PNUD). Informe sobre Desenvolupament Humà 

2007-2008. La lluita contra el canvi climàtic: la solidaritat en un món dividit.

21 FAO, Comunicat de premsa, “Agriculture in the Near East likely to suffer from climate change,” Rome/

Cairo, 3 de març 2008. http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000800/index.html

22 United Nations News Centre, FAO, “Climate change threatens crop losses, more hungry people–UN,” 26 de 

maig 2005.
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i Etiòpia, així com el Txad i Nigèria23.
• Els agricultors de les àrees seques de l’Àfrica subsahariana patiran pèrdues pel 
que fa a ingressos d’un 25% per acre el 2060. La pèrdua total d’ingressos, d’uns 
26 mil milions de dòlars anuals, superarà els nivells actuals d’ajuda bilateral a 
la regió24.
• Els rendiments d’arròs a l’Àsia disminuiran dràsticament a causa de l’augment 
de les temperatures nocturnes. En condicions més càlides, es ralentitza o 
s’atura la fotosíntesi, s’impedeix la pol·linització, i s’instal·la la deshidratació. 
Un estudi de l’Institut internacional d’investigació sobre l’arròs (IRRI) informa 
que els rendiments d’arròs estan caient en un 10% per cada grau que augmenten 
les temperatures nocturnes25.
• La gran àrea de cultiu de blat del sud-est asiàtic (l’amplia plana indo-gangètica, 
que produeix un 15% del blat mundial) s’haurà reduït en un 51% l’any 2050 a 
causa d’un clima més càlid i sec i a la reducció de rendiments; aquesta pèrdua 
posarà un mínim de 200 milions de persones en gran risc de fam26.
• L’Amèrica Llatina i l’Àfrica experimentaran caigudes d’un 10% en la producció 
de blat de moro cap al 2055, l’equivalent a pèrdues de 2 mil milions de dòlars 
anuals27.
• A l’Amèrica Llatina, les pèrdues en la producció de blat de moro alimentat per 
pluja seran molt més elevades que en el cas de la producció de blat de moro 
amb irrigació; alguns models prediuen pèrdues de fins a un 60% a Mèxic, on 
prop de 2 milions de camperols depenen del cultiu del blat de moro alimentat 
per la pluja28.
• Les varietats de cultius silvestres seran particularment vulnerables a extingir-
se a causa del canvi climàtic. Un estudi sobre cultius alimentaris silvestres 
estima que entre un 16 i un 22% de les mongetes, cacauets i patates silvestres 
s’hauran extingit cap a l’any 2055 i que l’àmbit geogràfic de les espècies 
silvestres restants s’haurà reduït a més de la meitat29. Els cultius silvestres són 
una font vital de gens resistents per a futures millores dels cultius, però el seu 
hàbitat es troba amenaçat i només un petit percentatge d’aquestes espècies es 
guarda en les col·leccions dels bancs de gens.

23 Thornton P.K., et al., Mapping Climate Vulnerability and Poverty in Africa, Instituto Internacional de 

Investigación en Ganadería, maig 2006.

24 PNUD. Informe sobre Desenvolupament Humà 2007-2008. pàg. 97.

25 IRRI, Comunicat de premsa, “Rice harvests more affected than first thought by global warming,” 29 de 

juny 2004. L’estudi es va publicar a Proceedings of the National Academy of Sciences.

26 Grupo Consultivo Internacional para la Investigación en Agricultura (CGIAR), Comunicat de premsa, 

“Intensified Research Effort Yields Climate-Resilient Agriculture To Blunt Impact of Global Warming, 

Prevent Widespread Hunger,” 4 de desembre de 2006. A Internet: http://www.cgiar.org/pdf/agm06/

AGM06%20Press%20Release%20FINAL.pdf El títol del proper estudi és: “Can Wheat Beat the Heat?”

27 CGIAR, “Global Climate Change: Can Agriculture Cope?” Online Briefing Dossier, 2007. A Internet: http://

www.cgiar.org/impact/global/cc_mappingthemenace.html

28 PNUD. Informe sobre Desenvolupament Humà 2007-2008. pàg. 94.

29 CGIAR, “Global Climate Change: Can Agriculture Cope?” Online Briefing Dossier, 2007. A Internet: http://

www.cgiar.org/impact/global/cc_mappingthemenace.html
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Més enllà en l’escala temporal, cap als anys 2070-2100, els models climàtics 
prediuen canvis climàtics extrems i projeccions impensables per a la seguretat 
alimentària: durant les últimes tres dècades d’aquest segle, la temperatura 
mitjana de molts dels països més pobres del món sobrepassarà les temperatures 
càlides més extremes que hagin sofert aquests mateixos països entre els anys 
1900 i 2000. En altres paraules, els models prediuen que les temporades de 
cultiu en el període 2070-2100 seran més càlides que la temporada de cultiu més 
calenta que s’hagi observat el segle passat. 

“Capturant l’agenda climàtica: les patents de ‘gens climàtics’” A: Etc Group. Communiqué. Núm. 9. 
Maig - juny 2008. 
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AIGUA I CANvI CLImàTIC
ENTREPUEBLOS

Sens dubte, l’aigua es troba al centre del debat sobre el canvi climàtic. Els 
principals impactes mediambientals previstos es relacionen d’una o altra 

manera amb aquest recurs essencial: augment del nivell del mar i de la tem-
peratura marítima; major freqüència i intensitat de les pluges; inundacions en 
algunes zones i onades de calor i sequeres més severes en altres. D’altra banda, 
els pronòstics sobre l’augment de les temperatures terrestres tindran també 
greus conseqüències sobre la disponibilitat i la qualitat dels recursos hídrics.

L’aigua, com a recurs vital, jugarà un paper determinant en els escenaris climàtics 
i socioeconòmics futurs. En les properes dècades, hi haurà una forta variació 
dels recursos hídrics, ja sigui a causa de l’escalfament global, o dels seus usos 
socioeconòmics, perfilant-se d’aquesta manera un panorama extremadament 
complex, en què l’aigua serà el nexe de múltiples relacions i objecte de conflicte 
entre les esferes natural, social, econòmica, jurídica i política. Està clara, doncs, 
la necessitat de polítiques integradores de cara al canvi climàtic: els governs i 
organismes multilaterals hauran de garantir la coherència entre les polítiques 
relatives a l’aigua i altres polítiques orientades a l’ús del sòl, l’agricultura i 
l’energia. 

El canvi climàtic, com ja sabem, té com a conseqüència un augment de 
les temperatures, majors a l’estiu i amb valors més extrems; això d’alguna 
manera reforça el cicle de l’aigua, i es tradueix en un augment de l’evaporació 
i l’evapotranspiració (evaporació de l’aigua a través de les plantes). Les 
projeccions indiquen que les reserves d’aigua emmagatzemada a les glaceres i 
a la capa de neu disminuiran durant aquest segle, reduint així la disponibilitat 
d’aquest recurs durant els períodes calorosos i secs. Hi haurà variacions als 
patrons de precipitacions, que provocaran inundacions, canvis als cabals de rius 
i llacs, sequeres i escassetat d’aigua, depenent de la zona. També disminuirà 
l’escolament; és a dir, que no només plourà menys, sinó que també es perdrà 
més aigua. La manca de pluges també afecta les reserves d’aigües subterrànies, 
que tenen un paper fonamental en el cicle hidrològic.

L’activitat humana, evidentment, no és aliena a aquests sinistres, ja que d’una 
banda contribueix al canvi climàtic, però també crea condicions per generar el 
pitjor escenari possible. D’aquesta manera, per exemple, la desforestació, la 
urbanització de terrenys rurals o els canvis en la gestió de rius tenen un clar 
paper en el cas de les inundacions. L’augment de fenòmens extrems afectarà 
la qualitat de l’aigua i n’aguditzarà la pol·lució per múltiples causes, amb clars 
efectes negatius sobre els ecosistemes, la salut humana i la fiabilitat i els costos 
d’operació dels sistemes hídrics. Es calcula que, als països en desenvolupament, 
la incidència de la diarrea augmentarà aproximadament un 5% per cada grau 
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centígrad que augmenti la temperatura. Al 2025, 1.800 milions de persones 
viuran en països o en regions on hi haurà mancança absoluta d’aigua. Es preveu 
que la neu i el gel de l’Himàlaia, que proporcionen a l’agricultura de l’Àsia grans 
quantitats d’aigua, hauran disminuït un 20% l’any 2030. A l‘Estat espanyol, es 
poden agreujar els problemes ja crònics; en zones amb perfil d’altes temperatures 
i baixes precipitacions, les aportacions d’aigua poden disminuir fins al 50%. 

Atesos aquests impactes sobre els recursos hídrics, s’espera una època de 
conflictes territorials en lluita per l’aigua, però també és molt probable que 
comencin a sorgir conflictes entre els seus diferents usos. Sens dubte, es 
registraran (i ja s’estan registrant) pèrdues milionàries, sobretot en el terreny 
de l’agricultura: molts cultius s’hauran de desplaçar cap a altres zones o 
simplement s’abandonaran. Els canvis en la quantitat i la qualitat de l’aigua per 
l’efecte del canvi climàtic afectaran la disponibilitat, l’accessibilitat i la utilització 
dels aliments. Actualment, es consumeix aigua per sobre de les possibilitats i, 
per tant, ens trobem en una situació de sobreexplotació del sistema. Nombroses 
conques fluvials explotades intensivament, de les principals regions productores 
d’aliments, ja treballen al límit dels seus recursos bàsics. El 70% de l’aigua que 
es consumeix mundialment es destina a l’agricultura i la ramaderia. El sistema 
alimentari en general requereix quantitats desproporcionades d’aigua; així, per 
exemple, per obtenir un tomàquet s’utilitzen 13 litres d’aigua, però passem a 140 
litres si pensem en una tassa de cafè, i a 2.400 si parlem d’una hamburguesa. 
Per obtenir un filet de carn s’utilitzen 15.000 litres d’aigua!

Ens hem d’enfrontar, doncs, no només a la sequera climàtica, sinó també a una 
sequera provocada per la humanitat, no menys important, causada per una 
gestió de l’aigua més preocupada en augmentar els guanys que en gestionar 
els recursos.

Sens dubte, resulta necessari desenvolupar una nova cultura de l’aigua que 
es basi en la gestió integral del recurs i que, sense perdre de vista l’eficàcia i 
l’eficiència, prioritzi l’interès social i ambiental en els usos de l’aigua. L’aigua 
és un dret inalienable i, com a tal, no pot ser comercialitzada i tractada com a 
commoditie. La gestió de l’aigua haurà de ser un dels pilars en els acords sobre 
canvi climàtic, però sempre en el marc de polítiques integrals i coherents.
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RosTREs dEL CANvI CLImàTIC:  
REFUGIATs AmbIENTALs.

ENTREPUEBLOS

Sovint quan sentim parlar de canvi climàtic, ressonen pronòstics de caire 
apocalíptic sobre un futur cada cop més proper; tanmateix, la majoria de la 

gent sembla perdre’s entre dades sobre les emissions, noms de gasos i graus de 
temperatura. Doncs bé, el futur ja ha arribat. El canvi climàtic ja està aquí, i no 
es tracta de xifres abstractes en taules complexes, sinó d’una realitat molt con-
creta i palpable que milions de persones pateixen diàriament en l’actualitat.

Es calcula que al món hi ha més de 22 milions de persones refugiades i 30 
milions de desplaçades; en aquestes estadístiques, no obstant, no es té en 
compte oficialment la categoria que aquí ens ocupa: els refugiats ambientals. 
Teòrics i juristes s’embarquen en polèmiques estèrils sobre si aquestes 
persones han d’anomenar-se “desplaçats” o “refugiats” i el cert és que existeix 
un gran buit jurídic al respecte. Aquesta gent es troba a la deriva, no hi ha 
cap organisme internacional que els empari, ja que no estan previstos a la 
Convenció de Ginebra. Aquesta situació exigeix, sens dubte, la redefinició del 
marc jurídic vigent, que s’adeqüi a les problemàtiques actuals i es basi en un 
enfocament de drets més ampli. 

L’any 1998, per primera vegada a la història, els desastres naturals van provocar 
més població refugiada que les guerres i els conflictes armats. Es calcula que en 
l’actualitat uns 25 milions de persones s’han vist desplaçades forçosament de les 
seves llars per sequeres, desertificació, erosió dels sòls, accidents industrials i 
altres causes mediambientals. L’any 2010 s’estima que podrien ser ja 50 milions, 
i cap al 2050 la xifra ascendiria a 200 milions.

No cal dir que la migració és un fenomen complex, definit per diverses variables. 
El deteriorament ambiental (ja sigui en forma de sequera, plagues, desastres 
naturals, accidents industrials o nuclears) té múltiples causes: en general està 
lligat a fam però tampoc cal oblidar els conflictes armats que, al seu torn, 
tenen greus repercussions mediambientals (bombardejos, armes químiques, 
destrucció de collites, etc.). Fins i tot si acceptem la complexitat del tema, seria 
una estupidesa negar les implicacions del canvi climàtic en aquests fenòmens 
migratoris. El cas dels desastres naturals, evidentment, és el punt de major 
consens. En anys recents, el món ha patit un excés de desastres, gairebé un al 
dia, amb una mitjana anual de 348 durant la passada dècada (Renner i Chafe, 
2007). Segons la Federació Internacional de la Creu Roja i les societats de la 
Mitja Lluna Roja, uns 211 milions de persones l’any s’han vist afectades per 
desastres naturals durant la darrera dècada; això suposa el triple que en la 
dècada anterior i cinc vegades el nombre de persones afectades per conflictes 
armats.
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En general es considera que el canvi climàtic té (i tindrà encara més) un efecte 
significatiu sobre les migracions, a causa de tres aspectes. D’una banda, els 
impactes de l’escalfament i l’aridesa en algunes regions es tradueixen en una 
reducció del potencial agrícola i una disminució de recursos com ara l’aigua 
potable i el sòl fèrtil. D’altra banda, l’augment de catàstrofes meteorològiques, i 
particularment de precipitacions, amb les conseqüents inundacions, provoquen 
desplaçaments massius. Finalment, l’augment del nivell del mar destruirà grans 
zones productives de baixa altitud, properes a la costa, habitades per milions de 
persones, que hauran d’anar-se’n a viure permanentment a un altre lloc.

Tal com ja hem mencionat, el canvi climàtic no és l’única raó per la qual es 
produeixen els desplaçaments ambientals, però en general aquestes dues 
qüestions van de la mà. Algunes de les causes del canvi climàtic (com ara la 
mineria de carbó, l’extracció de petroli o la desforestació, entre d’altres) són 
també causes de desplaçaments forçats. Moltes de les polítiques presentades 
com a solucions a aquest apressant fenomen, com ara la mineria d‘urani, les 
plantacions d’arbres per absorbir carboni o el cultiu de transgènics a gran 
escala per a la producció d’agrocombustibles (els coneguts “deserts verds”) 
produeixen danys locals irreversibles i es tradueixen en més desallotjaments. 
Moltes comunitats i famílies es veuen obligades a deixar les seves llars i a 
convertir-se en camperols sense terra, errants, a la recerca d’un lloc per viure i 
treballar. Tampoc hem d’oblidar els accidents que han produït èxodes ambientals 
i que han contribuït en gran mesura a l’empitjorament del canvi climàtic. L’any 
1998, per exemple, a Bangla Desh, es va produir l’explosió d’una planta de la 
petrolera nord-americana Occidental Petroleum. Uns cinquanta quilòmetres al 
voltant de l’incident van quedar totalment calcinats a causa del foc, les víctimes 
mortals van comptar-se en centenars i el 20% de Bangla Desh va estar aïllat 
durant sis mesos de la resta del país, mentre el gas continuava filtrant-se al 
medi ambient sense cap tipus de control. Tot i que de menys ressò, són també 
habituals els vessaments de petroli o substàncies químiques a rius o costes 
que afecten la supervivència dels seus habitants, destrossant-ne l’hàbitat i el 
mode d’alimentació bàsica, i condemnant-los així a ampliar el gran nombre de 
refugiats invisibles.

Sens dubte, hi ha una clara relació entre l’actual model de producció/consum i 
el deteriorament ambiental, per això aquests desplaçaments de població han de 
formar part del debat del deute ecològic.

ELS AFECTATS DE SEMPRE
Hi ha un gran consens sobre el fet que els impactes del canvi climàtic són més 
forts al sud, a la qual cosa s’hi ha de sumar la situació de pobresa de molts 
països de la regió, que es tradueix en una vulnerabilitat extrema. L’any 1998 
un estudi de l’ONU va estimar que el 96% de les morts causades per desastres 
afecten el 66% de la població dels països més pobres del món. 

L’Àfrica ofereix un panorama devastador. Dels 50 milions de refugiats ambientals 
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que s’estima que hi haurà l’any 2010, es calcula que la meitat seran de l’Àfrica 
subsahariana. El llac Txad, a la frontera amb Níger, Nigèria, Camerun i el Txad, 
que és la quarta reserva més gran d’aigua dolça, pràcticament s’ha assecat. 
Gairebé 22 milions de persones viuen a la conca del llac i unes 300.000 vivien 
directament del que s’extreia allí. Molts s’han vist obligats a canviar la pesca 
per l’agricultura o la ramaderia, però davant l’escassetat d’aigua, es troben al 
límit de la supervivència. Níger, per exemple, ja no té accés al llac. La sequera, 
la fam i les epidèmies afecten molts dels països africans. En els últims 100 
anys, Kenya ha registrat 28 grans sequeres, 4 de les quals han tingut lloc durant 
els últims deu anys. Aquests fenòmens han tingut un impacte terrible en els 
mitjans de subsistència de la població. Per als 3 milions de pastors del nord de 
Kenya, el mode de vida que durant milers d’anys els ha sustentat està a punt 
de desaparèixer pels efectes del canvi climàtic. S’estima que més d’un milió 
s’han vist obligats a abandonar la pastura, i a emigrar en general a les ciutats o 
a altres regions on sobreviuen gràcies a l’ajuda humanitària.

El desert de Gobi, a la Xina, avança uns 10.000 km2 l’any, i representa una 
greu amenaça per a Mongòlia, Ningxia i Gansu. La població es veu obligada a 
desplaçar-se contínuament. Només a la província de Gansu, segons assenyalen 
experts xinesos, 4.000 aldees poden ser abandonades pels seus pobladors. Les 
zones gelades del planeta també estan sofrint els terribles impactes del canvi 
climàtic. La pèrdua de gel a causa del flux de les glaceres ha augmentat de 50 
km3 anuals el 1996 a 150 km3 el 2005. Alaska s’inunda, al mateix temps que 
Groenlàndia es desfà. Les comunitats indígenes han perdut els seus mitjans 
de subsistència: ja no tenen res per pescar o caçar, per la qual cosa han 
començat un èxode progressiu. Es preveu que en pocs anys hauran d’abandonar 
definitivament aquests territoris. Aquests són només alguns exemples dels 
centenars que existeixen.

Els refugiats ambientals constitueixen una problemàtica que encara no ha estat 
degudament analitzada, ni reflectida als mitjans de comunicació, ni molt menys 
assumida per l’esfera política. Tot i aquesta invisibilitat concedida, és una 
realitat apressant en augment que exigeix una resposta immediata.
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dEsmUNTANT FALsEs soLUCIoNs

PRobLEmEs REALs,  
FALsEs soLUCIoNs

GRUP DE REFLExIó RURAL, BIOFUELWATCh, ECONExUS, NOAh-FOE DENMARk*

Part I. El lobby de l’agroindústria arriba a Copenhaguen

Fins ara, l’agricultura no s’havia vist inclosa en els mercats globals de carboni, 
tot i que sembla que això pot canviar amb la conferència de Copenhaguen 
de desembre de 2009. Les empreses agroindustrials estan exercint moltíssima 
pressió per aconseguir que tota una sèrie d’activitats agrícoles puguin en el 
futur rebre fons del Mecanisme per a un Desenvolupament Net (MDN, o CDM per 
les sigles en anglès). De ser així, segurament s’invertirien milers de milions de 
dòlars, sobretot en producció ramadera i plantacions. El que preocupa d’aquesta 
possibilitat és que aquestes quantioses inversions, realitzades sota la bandera 
de mitigar la crisi climàtica, aniran a parar en gran part a les agroindústries. 
I és precisament el seu model d’agricultura i producció alimentària el que ha 
donat lloc a molts dels problemes que ara ens apressen. 

Gairebé 5 mil milions de tones de reduccions d’emissions de gasos equivalents 
al diòxid de carboni (CO

2
e) van ser comercialitzades durant l’any 2008 als 

mercats de carboni del món (1): una xifra rècord. En total, el comerç de carboni 
va augmentar un 83% en només un any. Aquesta frenètica activitat comercial, 
tanmateix, no ha donat lloc a una reducció de les emissions: des de l’entrada en 
vigor del Protocol de Kyoto el 2005, les emissions globals de CO

2
 han continuat 

augmentant(2). Els pròspers mercats de carboni ni tan sols han suposat una 
reducció de les emissions dels països de l’anomenat Annex 1, és a dir, les 
nacions industrialitzades, que es van comprometre amb el Protocol de Kyoto 
a reduir les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Al contrari, el 
món es dirigeix sense fre cap a la més pessimista de les prediccions del Panell 
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic pel que fa les emissions... o potser 
cap a una situació fins i tot pitjor(3). Peter Atherton de Citigroup, que està molt 
implicat en el comerç dels drets d’emissió, va admetre l’any 2007 que aquest 
negoci aportava una gran rendibilitat econòmica a aquells que hi participen, 
però que el mercat de carboni més gran del món havia fallat en el seu objectiu 
primordial: “El règim europeu de comerç dels drets d’emissió no ha contribuït 
en absolut a la reducció de les emissions”.(4)
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El Mecanisme de Desenvolupament Net (CDM) és un acord sorgit del Protocol de 
Kyoto que permet als països de l’Annex 1(5) invertir en projectes que redueixin 
les emissions en països en vies de desenvolupament, com a alternativa a la 
reducció d’emissions als seus propis països, que acostuma a ser més costosa. El 
CDM té un paper clau dintre dels mercats de carboni, ja que es pot comercialitzar 
amb els crèdits CDM en alguns d’aquests mercats, inclòs el règim europeu de 
comerç dels drets d’emissió, que comprèn dues terceres parts de tot el comerç 
de carboni. L’única excepció són els crèdits per “aforestació i reforestació”, 
que ara mateix no es poden comercialitzar sota el règim europeu. El CDM ha 
rebut crítiques constants: per finançar projectes que no són “addicionals” i que 
s’haguessin desenvolupat igualment; perquè “empreses químiques, eòliques, 
hidroelèctriques i de gas que no haurien de tenir el dret a rebre crèdits per 
reducció d’emissions ho estan fent, la qual cosa suposa un abús sistemàtic 
del mecanisme”(6); i per finançar projectes que en realitat incrementen les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com per exemple les preses 
hidroelèctriques(7). No obstant això, la gran majoria de les propostes per a un 
acord climàtic més enllà del 2012 inclouen una major expansió del CDM, al 
mateix temps que debiliten les salvaguardes que existeixen en l’actualitat.

Abans d’entrar en vigor el Protocol de Kyoto, es va acordar no incloure els 
“desguassos de carboni” dintre del CDM, en gran part a causa de les incerteses 
que sorgien, per exemple, a l’hora de mesurar els fluxos de diòxid de carboni 
i d’òxid nitrós vinculats als monocultius que practiquen el sistema anomenat 
“sembra directa” o “cultiu zero”. Només un 6% dels crèdits del CDM han anat a 
parar a l’agricultura, i la majoria de les activitats finançades estan fora del sector 
dominant. S’han aportat fons importants a projectes per obtenir energia a partir 
de la biomassa al sector agrícola: els grans beneficiats han estat els projectes 
de gestió de fems ramaders (incloent-hi el biogàs obtingut dels fems porcins), 
projectes de generació de calor a partir dels residus de l’oli de palma i projectes 
per a la utilització de residus agrícoles per a biomassa. L’any 2007, per exemple, 
el 90% de tots els projectes CDM aprovats a Malàisia van ser en benefici de les 
empreses d’oli de palma; a Mèxic, la meitat dels projectes CDM eren granges 
de porcs. Aquest acord significa, tanmateix, que grans agroempreses, com ara 
Monsanto, fins ara han obtingut escassos rendiments a través dels mercats de 
carboni, i cap ni un a través del CDM, tot i una continua campanya de pressió 
per part seva per tal que es classifiquin els monocultius en sembra directa 
d’OMG (Organismes modificats genèticament) com una forma de capturar o fixar 
carboni i reduir emissions. En aquests moments, no existeix una metodologia en 
el CDM per calcular les possibles reduccions d’emissions que pugui suposar la 
sembra directa. Fins ara, un únic règim de comerç de carboni a gran escala, el 
Chicago Climate Exchange, ha inclòs l’agricultura i en concret la sembra directa. 
A Saskatchewan, Canadà, es va muntar un projecte pilot l‘any 2005 que permetia 
el comerç de crèdits obtinguts de la sembra directa, però aquest projecte es va 
abandonar més tard.
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Per motius semblants, l’any 2003 es va decidir no donar crèdits CDM per a la 
fixació de carboni al sòl derivada de la gestió de cultius ni de boscos(8). Només 
el Chicago Climate Exchange i alguns altres projectes i empreses dedicades a 
la compensació per emissions (offsetting), com ara C-Lock Technology Canada, 
concedeixen crèdits de carboni per a la fixació de carboni al sòl. Els agricultors 
de carboni d’Austràlia han creat el Registre Australià de Cultivadors de Carboni 
del Sòl, i estan exercint pressió per tal que s’atorguin crèdits de carboni al 
sòl, però fins al moment no s’hi està comerciant. A més, el govern australià 
ha reaccionat amb escepticisme davant les peticions per part de polítics de 
l’oposició que reclamen crèdits de carboni per al biocarbó i altres mètodes 
de fixació de carboni al sòl, al·legant que encara no s’ha demostrat l’eficàcia 
d’aquestes tecnologies(9). Tampoc s’ha beneficiat encara del comerç de carboni 
la indústria dels agrocombustibles. Fins al moment, no s’ha aprovat cap projecte 
CDM d’agrocombustible que obtingui biomassa a partir d’olis vegetals (a part 
dels olis vegetals residuals) ni de cultius o arbres que només es destinin a 
aquest objectiu. Tanmateix, això podria canviar molt aviat: l’empresa brasilera 
Plantar acaba d’obtenir l’aprovació d’una nova metodologia per utilitzar carbó 
vegetal obtingut de plantacions d’eucaliptus per produir lingot d’alt forn (ferro en 
brut)(10). Fa temps que les comunitats locals i diverses organitzacions pels drets 
humans s’oposen a les plantacions de Plantar pels danys que han provocat a les 
persones, a la biodiversitat i als aqüífers... però les seves queixes s’han ignorat, 
al·legant una suposada necessitat més urgent de combatre el canvi climàtic(11).

UN PAPER MÉS RELLEVANT PER A L’AGRICULTURA
En les negociacions que s’estan duent a terme de cara a la 15a Conferència de les 
Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (CMNUCC 
o UNFCCC, per les sigles en anglès), que tindrà lloc a Copenhaguen el desembre 
de 2009, s’està promovent amb força la idea que l’agricultura industrial juga 
un paper molt important tant en la mitigació (és a dir, les mesures per abordar 
les causes del canvi climàtic) com en l’adaptació (és a dir, les mesures per 
fer front als seus efectes)(12). Destacats organismes internacionals, inclosos 
l’Institut Internacional d’Investigacions sobre Polítiques Alimentàries (IFPRI, per 
les sigles en anglès) i l’Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), 
opinen que s’hauria d’acabar amb l’exclusió de l’agricultura en el nou tractat 
que surti de Copenhaguen. A principis d’aquest any, la FAO va fer un comunicat 
de premsa on afirmava que ha “instat als responsables de la formulació 
d’aquestes polítiques a incloure l’agricultura en les negociacions per a un nou 
tractat sobre canvi climàtic”(13). Assenyala també que “la fixació de carboni al 
sòl, a través de la qual es podria aconseguir gairebé el 90% del potencial de 
l’agricultura per contribuir als objectius del tractat, està fora de l’àmbit del 
CDM”, i al·lega que, si això es modifiqués, “milions d’agricultors d’arreu del 
món podrien convertir-se en agents de canvi, pel fet de contribuir a la reducció 
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle”(14). Les propostes per a la 
mitigació inclouen la pràctica de la sembra directa, una transició cap a una 
“bioeconomia” (en què tots els usos de combustibles fòssils se substituïssin 
gradualment per biomassa, inclosos els agrocombustibles de segona generació, 
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la crema de fusta a gran escala, els bioplàstics, etc.(15)) i una intensificació 
encara més gran de la indústria ramadera per reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. Les propostes per a l’adaptació se centren sobretot en 
el desenvolupament i el cultiu d’una nova generació de plantes genèticament 
modificades que puguin “enfrontar-se al canvi climàtic”. Al mateix temps, la 
Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació (UNCCD), 
recolzada per diversos països africans i Belize, estan promovent el biocarbó per 
a la fixació de carboni i com a fertilitzant per al sòl(16). El biocarbó, que és carbó 
vegetal triturat finament i aplicat als sòls, és un subproducte de la tecnologia 
que utilitza biomassa per obtenir bioenergia, i que encara es pot refinar més 
per obtenir el que es denominen “agrocombustibles de segona generació”. És 
evident que les empreses que han desenvolupat aquesta tecnologia rebran de 
bon grat la notícia que el biocarbó pugui rebre fons del CDM.

Com a resultat del treball d’aquests lobbies de pressió, ara es proposa que:
• L’agricultura estigui totalment inclosa en les negociacions per a un nou tractat 
sobre el clima;
• L’agricultura obtingui compensació pels serveis mediambientals que propor-
ciona, mitjançant pagaments que es realitzarien principalment a través de la 
seva inclusió en el pla REDD-plus (Reducció d’Emissions per Desforestació i 
Degradació Forestal-plus);
• S’hauria d’insistir especialment en la fixació de carboni al sòl, incloent un 
estat de CDM per al biocarbó.

La FAO veu la inclusió de l’agricultura en el tractat sobre el clima com un fet 
altament positiu, ja que alliberaria recursos per a les “inversions massives en 
agricultura” que són necessàries per “canviar els mètodes de producció no 
sostenibles, incentivar els agricultors per incorporar pràctiques que mitiguin 
el canvi climàtic i millorar en general l’accés al crèdit”. La FAO conclou dient: 
“Aquestes inversions faran que l’agricultura pugui respondre millor davant el 
canvi climàtic i a la vegada milloraran el rendiment agrícola i la sostenibilitat, 
contribuint així a la seguretat alimentària i a la reducció de la pobresa.”

LA BOMBOLLA DEL MERCAT DEL CARBONI
L’opinió que defensa la FAO passa per alt tota una sèrie de problemes. Per 
començar, el simple fet de mesurar i certificar la reducció d’emissions derivades 
de pràctiques agrícoles, per no parlar de la regulació del mercat, suposa un 
enorme repte en si mateix. Hi ha un gran nombre de pràctiques agrícoles que 
se’n podrien beneficiar potencialment, i és impossible predir quants diners es 
podrien recaptar. Però per damunt de tot, l’existència d’aquest mercat alliberaria 
els països industrialitzats i les seves indústries de l’obligació de reduir les 
pròpies emissions. En altres paraules, els règims de comerç en agricultura no 
abordaran el problema fonamental que suposa continuar promovent un model 
de creixement econòmic permanent en un planeta que té recursos limitats. 
Havent viscut l’impacte d’un col·lapse sobtat del mercat de les hipoteques d’alt 
risc, correm ara el risc que el mercat de carboni creï una bombolla amb un 
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impacte devastador afegit: la desviació dels recursos que podrien invertir-se en 
respostes realment significatives davant la crisi climàtica

(17)
.

L’impacte més preocupant de totes aquestes propostes és la potenciació que 
suposaran per a l’agricultura industrial. Sovint, les empreses afirmen que poden 
aïllar elements concrets que formen part de mètodes agrícoles indígenes o 
tradicionals molt específics, per després ampliar-los i integrar-los en l’agricultura 
industrial. El mencionat biocarbó n’és un exemple. Les empreses al·leguen que, 
amb aquesta tecnologia, incrementaran els rendiments i per tant es reduirà 
la pressió sobre els ecosistemes més fràgils. Però si tenim en compte que a 
mesura que el canvi climàtic pren força el món s’enfrontarà a problemes cada 
cop més greus de sequeres, onades de calor, erosió del sòl i esdeveniments 
climàtics extrems, aquesta afirmació sembla més i més exagerada. És molt 
més probable que l’agricultura industrial segueixi el seu curs actual, o potser 
fins i tot amb major intensitat, destruint la biodiversitat i els ecosistemes que 
són clau si és que volem tenir algun tipus d’esperança d’estabilitzar el clima, 
produir aliment suficient per a totes les persones i deixar un planeta habitable 
a les futures generacions. L’agricultura pot tenir per descomptat un paper vital 
a l’hora de combatre el canvi climàtic, però el que es necessiten són mètodes 
biodiversos, agroecològics i sense químics; però això s’allunya molt del tipus 
d’agricultura que promou la FAO amb les seves afirmacions.

L’any 2000, els Estats Units van proposar que es permetés pel Protocol de Kyoto 
que un percentatge il·limitat de les reduccions totals d’emissions vinguessin 
de la plantació d’arbres i de les pràctiques agrícoles, en comptes de reduir 
emissions d’altres fonts com ara la indústria i el transport. La proposta va 
ser rebutjada per la UE i per altres moltes parts, ja que soscavava els intents 
d’enfrontar-se a les causes del canvi climàtic. A hores d’ara, els EUA argumenten 
novament que el CDM hauria de modificar-se per incloure les noves tecnologies 
com ara la captura de carboni i l’energia nuclear, i que haurien de canviar-se les 
regles per permetre que altres tecnologies suposadament “respectuoses amb el 
medi ambient” puguin accedir a fons més fàcilment. A hores d’ara, es permet 
que un màxim d’un 1% del total de crèdits provingui de la fixació de carboni als 
boscos (entenent com a “boscos” també les plantacions d’arbres i arbustos), i 
no es permet cap crèdit CDM per a la fixació de carboni al sòl. Ara bé, la UNCCD, 
en particular, sol·licita que s’incrementi aquest límit de l’1% i que s’hi inclogui 
la fixació de carboni als sòls, a més de demanar que es canviïn les regles que 
fan que els projectes de fixació de carboni hagin de demostrar que es tracta de 
fixacions “addicionals” a les que haguessin succeït sense els fons del CDM. 

Tret que es puguin detenir aquests lobbies, els grans guanyadors d’aquesta 
partida seran les agroindústries, especialment les empreses nord-americanes. 
Als EUA, la legislació sobre canvi climàtic que ara es proposa inclou disposicions 
per tal que l’agricultura i la silvicultura proporcionin compensacions per 
emissions (òfsets)

(18)
, i s’espera que aquests sectors proporcionin la gran 

majoria dels òfsets domèstics. No obstant això, fet que eleva el comerç del 
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carboni a nous nivells de l’absurd, no es posarà límit a les emissions de les 
activitats que proporcionin els òfsets. En altres paraules, els EUA estan a punt 
d’introduir noves lleis segons les quals les emissions dels “sectors amb sostre 
màxim” (és a dir, els sectors als quals se’ls han marcat límits d’emissions) 
podran ser compensades per mètodes d’eficàcia encara no provada en sectors 
sense límit. Aquestes propostes, a més d’altres que potenciarien encara més 
la producció d’agrocombustibles i bioenergia a partir de fusta industrial, han 
estat redactades en gran part gràcies als esforços d’un grup de lobby anomenat 
la Coalició 25’x25, format per líders nord-americans de la indústria de la soja i 
el blat de moro juntament amb representants d’indústries fusteres. En total, la 
Coalició 25’x25 estima que, com a resultat d’aquestes normatives climàtiques, 
“el sector nord-americà agrícola i forestal podria afegir més de cent mil milions 
de dòlars americans als seus ingressos bruts anuals”, el que suposa el 50% del 
valor total de l’agricultura nord-americana 

(19)
.

CONCLUSIONS 
La nostra anàlisi posa en dubte l’efectivitat de les mesures agrícoles propo-
sades. Els agrocombustibles(20) i altres formes de bioenergia derivades dels 
monocultius, probablement combinades amb el biocarbó, les plantacions en 
sembra directa d’OMG i la ramaderia industrial segurament atrauran en el futur 
gran part dels crèdits de carboni del sector agrícola. Això significa que gran 
part dels fons s’invertiran en una intensificació agrícola encara major i en més 
plantacions, activitats percebudes per entitats com l’IPCC i el Secretariat de la 
UNFCCC com a efectives a l’hora de reduir els gasos amb efecte d’hivernacle(21), 
encara que pensem que són justament el contrari.

És poc probable que l’agricultura biodiversa, no industrial i a petita escala es 
pugui beneficiar de l’acord climàtic proposat. Tal com afirma Larry Lohman de 
Corner House: “La tendència de l’estructura mercantil del CDM és contrària 
als petits projectes comunitaris, que normalment no poden permetre’s els 
alts costos de les transaccions necessàries per a cada programa.(22)” Com a 
resultat, és poc probable que es doni una resposta efectiva al canvi climàtic: 
d’una banda, la inclusió de l’agricultura i la captura de carboni a gran escala en 
el mercat de carboni com a compensació o òfset debilitarà encara més qualsevol 
incentiu per reduir les emissions de combustibles fòssils, i d’altra banda, els 
beneficiaris més probables d’aquestes inclusions seran les indústries, com per 
exemple la indústria de la soja sud-americana (a causa del seu mètode de 
sembra directa), i les empreses propietàries de plantacions d’arbres. És molt 
probable que aquestes indústries continuïn amb la desforestació a gran escala 
i la destrucció d’altres ecosistemes, i d’aquesta manera acceleraran el canvi 
climàtic, provocaran major contaminació en l’aire, els sòls i l’aigua, i desplaçaran 
encara més les comunitats indígenes, els petits agricultors i altres comunitats.

Hi ha altres models com a alternativa per al futur de l’agricultura, però el 
procés de la UNFCCC els està deixant de banda. Aquests altres models inclouen 
l’agricultura i la gestió forestal que practiquen ètiques ecològiques i biodiverses, 
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ja que poden incrementar la producció alimentària i reduir l’empremta climàtica 
de l’agricultura, a més de jugar un paper molt rellevant en la restauració i 
el manteniment dels ecosistemes. L’agricultura hauria de ser reconeguda com 
una activitat amb múltiples funcions: no només produeix aliments, medicines, 
materials, fibres i altres, i també recicla residus de forma efectiva utilitzant-
los per a la restauració del sòl, sinó que fa molt més, és a dir, protegeix la 
biodiversitat, els sòls i les fonts d’aigua, i a més a més satisfà les necessitats 
culturals, paisatgístiques i de benestar de les persones, per sobre de la simple 
necessitat d’aliment. Finalment, és un dipòsit del coneixement construït al llarg 
de múltiples generacions, la pèrdua del qual és responsabilitat de tots. Mentre la 
UNFCCC continuï depenent del comerç de carboni en agricultura i altres sectors 
per resoldre la crisi climàtica, no es reduiran les emissions.

Missatges com aquest ens arriben, per exemple, dels mateixos agricultors, 
com l’informe de La Vía Campesina que explica com l’agricultura sostenible a 
petita escala pot contribuir a estabilitzar el clima del planeta(23), o l’informe 
de Practical Action sobre agricultura biodiversa per a un clima canviant(24). 
L’Avaluació Internacional del Paper del Coneixement, la Ciència i la Tecnologia 
en el Desenvolupament Agrícola (IAASTD), redactada per 400 científics en un 
procés de cooperació entre tota una sèrie d’institucions de l’ONU i aprovat per 
57 governs abans de la seva publicació, afirma també: “Una eina poderosa 
per poder acomplir els objectius de desenvolupament i sostenibilitat resideix 
en motivar els agricultors perquè gestionin de forma innovadora els sòls, les 
aigües, els recursos biològics, les plagues, les malalties, la diversitat genètica, 
i que conservin els recursos naturals de forma culturalment apropiada.(25)” 
Es requereix molta precaució a l’hora d’adoptar noves pràctiques agrícoles i 
tècniques per a la mitigació del canvi climàtic. Els qui escriuen les lleis no 
haurien de pensar que les solucions al canvi climàtic són essencialment 
tecnològiques; les més importants són socials i culturals. És urgent que canviem 
l’enfocament, ens apartem de la promesa de futurs tecnoparcs i mirem cap 
als recursos veritablement accessibles com són el coneixement, l’experiència i 
l’enginy de les comunitats locals.
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Part II. Les falses solucions als problemes reals 

Dues activitats –l’agricultura de sembra directa i el biocarbó– són les candidates 
més probables a beneficiar-se de majors inversions a causa de la seva suposada 
funció de mitigació del canvi climàtic. Quines proves existeixen sobre el fet que 
aquestes activitats puguin realment reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle? 

SEMBRA DIRECTA
La sembra directa, també coneguda com a cultiu de conservació o cultiu zero, és 
un mètode de cultiu que evita la ruptura del sòl. El desenvolupament modern 
de la sembra directa va començar el 1955, quan l’empresa de químics ICI va 
descobrir l’herbicida paraquat, que feia possible alliberar-se de les males herbes 
sense llaurar el sòl. Anteriorment, es considerava que llaurar era necessari, tant 
per controlar les males herbes com per millorar la infiltració de l’aigua al sòl. 
La sembra directa sovint es recomana per a sòls erosionats i empobrits, amb 
el raonament que preveu que la terra quedi exposada i per tant vulnerable 
a una major erosió. També es diu que la sembra directa millora la formació 
d’agregats del sòl i afavoreix l’activitat microbiana, a més de contribuir al 
filtratge i emmagatzemament de l’aigua. En principi aquesta tècnica no es va 
desenvolupar pensant en els cultius modificats genèticament, però està clar 
que es presta molt bé al cultiu de plantes tolerants a un herbicida. La sembra 
directa suposa poc treball: l’herbicida, el fertilitzant i les llavors poden aplicar-se 
d’una sola passada amb una gran màquina. Això afavoreix els grans agricultors 
benestants i la pràctica del monocultiu a gran escala. Com a resultat, és una 
pràctica a la qual s’hi adhereixen en massa els agricultors de cultius transgènics 
o modificats genèticament.

De moment, no hi ha certesa pel que fa a l’impacte de la sembra directa sobre 
el sòl. Les directrius sobre gasos amb efecte d’hivernacle (Greenhouse Gas 
Inventory Guidelines) de l’IPCC del 2006 suggereixen que la conversió del cultiu 
convencional a la sembra directa suposa un increment del 10% en la fixació de 
carboni al sòl(1). L’Informe d’Avaluació 4 (Assessment Report 4) més recent de 
l’IPCC, no obstant això, és molt més prudent: pel fet que la ruptura del sòl tendeix 
a potenciar la pèrdua de carboni a través de l’estimulació de la descomposició i 
l’erosió, l’agricultura que no llaura, o que llaura menys, sovint causa un increment 
del carboni al sòl, però no sempre. Adoptar mètodes agrícoles amb menor conreu 
també pot afectar les emissions d’òxid nitrós (N

2
O), però els efectes nets no són 

constants a tot el món ni estan ben quantificats (2).

Malgrat la incertesa actual, molts organismes internacionals estan demanant 
que la sembra directa sigui considerada com una activitat que proporciona 
claveguerons de carboni i que, per tant, serveix per compensar emissions 
(òfset). L’agost del 2008, la FAO va incloure la sembra directa en un escrit dirigit 
a la UNFCCC en què proposava l’aprovació de tota una sèrie de pràctiques per 
reduir el nivell de CO

2
 alliberat a l’atmosfera a través de la respiració del sòl i 
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per incrementar la fixació de carboni al sòl(5). Aquest fet va estar seguit, l’any 
2008, per la publicació d’un informe de la FAO i el Centre d’Informació sobre 
Tecnologia de Conservació (Conservation Technology Information Center, CTIC) 
titulat “Marc per avaluar el carboni al sòl com a servei crític dels ecosistemes”. 
Tenint en compte que la indústria biotecnològica està molt ben situada entre la 
directiva de la CTIC, amb representació de Monsanto, Syngenta Amèrica i Crop 
Life Amèrica, gairebé no sorprèn que aquest informe sol·licités un ús més ampli 
dels anomenats sistemes agrícoles de conservació, i en recomanés la inclusió 
en els programes de compensació per emissions (6).

BIOCARBó
La paraula “biocarbó” va ser creada per Peter Read, un impulsor d’aquesta 
tècnica (qui a més a més advoca per les plantacions industrials d’arbres), 
per descriure un carbó vegetal finament triturat que s’aplica als sòls. El carbó 
vegetal normalment és un subproducte de la piròlisi, que és una forma de 
producció de bioenergia en la qual la biomassa se sotmet a altes temperatures 
durant períodes curts de temps, amb poca o nul·la presència d’oxigen. Catorze 
governs, així com la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la 
Desertificació (UNCCD), estan reclamant de forma oficial que el biocarbó prengui 
un paper rellevant en l’acord climàtic post-2012 i en els mercats de carboni. 
Estan treballant amb la Iniciativa Internacional de Biocarbó (IBI per les sigles en 
anglès), un lobby format sobretot per nous empresaris del biocarbó i científics 
(molts d’ells vinculats estretament amb la indústria), que pren part activa en 
les reunions de l’UNFCCC(7). L’IBI argumenta que l’aplicació de carbó vegetal al 
sòl crea un clavegueró de carboni estable i permanent, que contribueix a mitigar 
el canvi climàtic. També al·lega que el biocarbó augmenta la fertilitat del sòl i 
permet que en retingui més aigua, ajudant així els agricultors a adaptar-se al 
canvi climàtic.

No obstant això, els estudis científics, incloent-hi els realitzats pels mateixos 
membres de l’IBI, assenyalen alts nivells d’incertesa pel que fa a aquestes 
al·legacions. De fet, és interessant examinar amb major detall algunes de les 
principals afirmacions sobre el biocarbó:

Els impulsors del biocarbó afirmen que el procés de produir bioenergia i biocarbó 
absorbeix més carboni del que produeix, i això ho basen en dos arguments. El 
primer és que la biomassa quan crema és neutra, o gairebé, en emissions de 
carboni; és a dir, que no suposa emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
notables ja que se suposa que el que emet en cremar-se es veurà compensat 
pels nous brots a les plantacions. Atès que els qui advoquen pel biocarbó 
proposen que les plantacions ocupin 500 milions d’hectàrees, que és l’enorme 
quantitat de terreny requerit per tal que el biocarbó tingui l’efecte de “mitigació 
del canvi climàtic” que recomanen els seus impulsors(8), aquest argument de 
sobte resulta molt dubtós. L’impacte que tindria sobre el clima la conversió 
d’ecosistemes sencers en plantacions per a la producció de biocarbó, amb tota 
la degradació de boscos i sòls que ocasionaria, seria d’una magnitud colossal, 
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i fa que no sigui possible en absolut considerar la crema de biomassa com a 
“neutra” en termes d’emissions de carboni. 

La segona afirmació és que el carboni contingut al biocarbó queda fixat 
permanentment al sòl i, per tant, pot considerar-se que aquesta tecnologia 
té emissions negatives, ja que absorbiria CO

2
 de l’atmosfera i el fixaria al sòl. 

Aquest argument es basa sobretot en l’exemple de terra preta: terres molt 
fèrtils, riques en carboni negre, el tipus de carboni que es troba en el carbó 
vegetal. Aquestes terres les van crear els agricultors indígenes de l’Amazones 
central fa entre 4.500 i 500 anys, mitjançant l’aplicació a les seves terres d’una 
gran varietat de residus de biomassa, incloent-hi compost, sediments fluvials, 
fem, espines de peix i closques de tortuga, a més de carbó vegetal(9). S’ha 
demostrat que el carbó vegetal a la terra preta interacciona amb els fongs del 
sòl, i permet conservar la fertilitat de la terra durant molt temps. S’han trobat 
residus de carbó vegetal provinents d’incendis forestals i d’altres fonts en terres 
que daten de molts milers d’anys, com per exemple a les praderies d’Amèrica 
del Nord, Alemanya i Austràlia. Per tant, és evident que part del carboni del 
carbó vegetal pot, en determinades condicions, romandre als sòls durant milers 
d’anys. En algun moment, no obstant això, s’alliberarà a l’atmosfera en forma 
de CO

2
 i l’escalfarà. A més a més, el fet que en alguns llocs això succeeixi 

no significa que hagi de succeir sempre, ni tan sols en una gran part. Tots 
els estudis en què es basen aquests suposats avantatges del biocarbó han 
estat realitzats en laboratoris o en hivernacles, alguns d’ells en terres estèrils. 
Existeixen molt pocs estudis sobre el terreny, i només un ha estat acceptat per 
la comunitat científica. Aquest treball estudia els impactes (a curt termini) en 
la fertilitat del sòl i en el seu contingut de carboni(10). Set anys després de la 
creació de la primera empresa de biocarbó al 2002, Eprida, la cosa no ha canviat. 
Com a analogia, això seria com llançar un nou producte farmacèutic sense haver 
realitzat abans proves clíniques. 

El carboni del carbó vegetal certament és més estable que el carboni orgànic 
del sòl, perquè no està disponible per als organismes del sòl i per tant no el 
nodreix. Encara que el carboni del carbó vegetal pot romandre al sòl durant 
llargs períodes, també pot perdre’s en unes dècades, uns anys o fins i tot 
abans. El carboni negre, tipus de carboni que es troba en el carbó vegetal, 
pot descompondre’s i convertir-se en CO

2
, bé a través de processos químics o 

gràcies als microbis, i alguns tipus de carboni del carbó vegetal es descomponen 
molt més fàcilment que altres(11). Johannes Lehmann, president de la directiva 
de l’IBI, declara que només es perdrà d’aquesta manera entre l’1% i el 20% del 
carboni del carbó vegetal a curt termini, i que la resta romandrà al sòl durant 
milers d’anys(12). Però un altre estudi sobre el destí del carboni negre generat 
per la crema de vegetació a l’oest de Kenya suggereix que el 72% del carboni es 
va perdre en un període de 20-30 anys(13). Un estudi que analitza un “balanç del 
carboni negre” a escala global mostra que els comptes no surten: es produeix 
molt més carboni negre cada any només amb els incendis forestals del que 
es pot trobar als sòls o en els sediments marins, la qual cosa suggereix que 
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la pèrdua ve donada per mecanismes que encara no comprenem(14). Una altra 
pregunta que cal respondre és la possibilitat que el biocarbó tingui impactes 
diferents sobre diferents tipus de sòl.

Hi ha indicis que els tipus de carboni del carbó vegetal que es descomponen 
amb major rapidesa podrien ser aquells que incrementen el rendiment de les 
plantes a curt termini quan s’utilitzen en conjunció amb fertilitzants(15). En altres 
paraules, podria donar-se una compensació entre el biocarbó que incrementa 
la fertilitat del sòl i el biocarbó que captura i fixa carboni, encara que la falta 
d’estudis de camp fa que sigui impossible saber-ho amb certesa. A més a més, 
s’han trobat microorganismes al sòl que poden metabolitzar el carboni negre, 
convertint-lo en CO

2
(16). Seria possible, per tant, que si s’apliqués el biocarbó 

a grans extensions de terreny, aquests microorganismes es multipliquessin 
i descomposessin el carboni negre amb major rapidesa que la que es dóna 
actualment.

Una altra qüestió que s’ha de plantejar és si el fet d’afegir biocarbó al sòl pot 
provocar que el carboni orgànic prèviament present al sòl es descompongui i 
s’emeti en forma diòxid de carboni. Aquesta possibilitat es va plantejar després 
d’un estudi en el qual es va introduir carbó vegetal embolicat en bosses de malla 
als sòls de boscos boreals, després d’això es verificà que s’havien perdut grans 
quantitats de carboni (aparentment, carboni orgànic). Els autors suggereixen 
que potser el biocarbó va estimular una major acció microbiana, la qual va 
descompondre el carboni orgànic del sòl provocant que s’emetés com a diòxid 
de carboni(17). Aquesta teoria la recolza un estudi de laboratori realitzat per 
Rogovska et al. (2008) que mostra que afegir carbó vegetal al sòl incrementa la 
seva respiració i, per tant, les emissions de CO

2
 (18).

BIOCARBó A GRAN ESCALA?
Seria gairebé inevitable que un fort increment de la demanda de biomassa 
competís amb les exigències existents i ja insostenibles sobre els territoris, 
i incrementés també la pressió sobre els ecosistemes naturals, les terres 
comunitàries i la producció alimentària. Els impulsors del biocarbó afirmen no 
advocar per la desforestació per instal·lar plantacions de biocarbó. Tanmateix, 
les enormes quantitats de biocarbó que es plantegen (amb mil milions de tones 
de captura de carboni anuals com a “quota mínima”) fan que sigui inevitable 
una major pressió sobre els ecosistemes. Johannes Lehmann (IBI), per exemple, 
afirma que els cultius dedicats i els arbres ofereixen el major potencial per 
al biocarbó(23), i a la Conferencia de la IBI del 2008 es va suggerir que serien 
necessàries més plantacions per ampliar l’abast del biocarbó(24). Aquesta és 
la preocupació principal expressada en una declaració titulada “Biocarbó: una 
nova gran amenaça per a les persones, la terra i els ecosistemes”, firmada per 
més de 150 organitzacions la primavera del 2009(25).

En resum: no existeixen proves inequívoques que el biocarbó “funcioni” a 
cap nivell, ni tan sols a petita escala. Més aviat, existeixen indicadors que el 
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biocarbó podria fins i tot accelerar l’escalfament global i l’empobriment dels 
sòls, i això sense tenir en compte les pressions inevitables que patirien els 
territoris i els ecosistemes si el biocarbó es produís a gran escala. A més de 
treure residus orgànics vitals dels sòls i dels boscos, les plantacions industrials 
d’arbres resultants significarien el desplaçament de comunitats tradicionals i 
pobles indígenes, la destrucció de sistemes de vida i de producció d’aliments, i 
la reducció i la contaminació de les aigües dolces.

HORA DE CANVIAR EL MAR
La pesca acostumava a ser la forma més eficient de proporcionar aliment 
sense emetre gasos d’efecte d’hivernacle. La pesca industrial, no obstant 
això, ha invertit aquesta equació. D’acord amb Mares en Peligro i la Fundació 
del Mar del Nord, la sobrepesca comercial d’avui en dia no només fa que 
les reserves pesqueres ja escasses siguin encara més vulnerables al canvi 
climàtic, sinó que a més a més les piscifactories comercials a gran escala 
són una font significativa d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle d’abast 
global. Tinguem en compte el següent:

• Per cada tona de peix net que arriba a terra, s’emeten 1,7 tones de CO2.
• Les piscifactories del món van consumir uns 50 mil milions de litres 
de combustible l’any 2000 per obtenir uns 80 milions de tones de peix i 
invertebrats marins.
• Les piscifactories del món suposen com a mínim un 1,2% del consum global 
de petroli, una quantitat equivalent al consum d’Holanda, que és el país 
número 18 entre els grans consumidors de petroli. 
• El contingut energètic del petroli consumit per les piscifactories del món és 
12,5 vegades superior a l’energia proteica comestible continguda en el peix 
obtingut (34).

L’aqüicultura donarà encara més mals de cap, ja que està utilitzant cada cop 
més els mateixos recursos per als seus pinsos que la ramaderia. Als països 
del nord, el 70% de les piscifactories requereixen oli i farina de peix. L’ús de 
petits peixos pelàgics per obtenir aquests subproductes ha alterat de forma 
fonamental la cadena alimentària dels oceans. A causa de l’escassetat de peixos 
(i alimentar uns peixos amb altres sembla ja una bogeria, fins i tot per a alguns 
empresaris), aquestes piscifactories estan utilitzant cada cop més gra. A l’Àsia, 
on té lloc el 80% de la producció aqüícola global, l’ús de pinsos compostos està 
creixent. 
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GEoENGINyERIA 
mANIPULAR EL CLImA I LA GENT

ETC GROUP 

Amb honroses excepcions, com per exemple Bolívia, gairebé cap govern 
o indústria es planteja buscar les veritables causes del canvi climàtic i 

transformar-les. Les propostes que hi ha sobre la taula són mesures de mercat 
(com el comerç de carboni) que no serviran per abaixar les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle, o mesures tecnològiques que sense posar remei a la 
situació comporten forts impactes socials, ambientals i econòmics, i augmenten 
les injustícies provocades per l’escalfament global. 

La geoenginyeria és la nova carta del lobby petroler per negociar a Copenhaguen. 
Els governs de les grans potències mostren un entusiasme creixent en la 
perspectiva de no haver de canviar res ni reduir emissions de les seves fonts 
i ja van començar a desviar recursos públics per investigar i experimentar 
amb aquesta nova tecnologia, que amb les seves dràstiques manipulacions 
climàtiques ocupa cada cop més espais als mitjans, conferències i reunions. 
Són propostes costoses (amb un enfocament molt arriscat) per manipular 
ecosistemes sencers o grans porcions del planeta amb l’objectiu de combatre 
(això diuen) l’escalfament global. De les propostes d’alguns científics (que 
semblaven ciència-ficció, lluny de ser preses seriosament i dur-se a la pràctica), 
passem en poc temps a la pressió per experimentar en el món real. Avui la 
campanya per provar la “necessitat” i viabilitat de la geoenginyeria està a 
càrrec de les institucions privades més influents que volen mantenir el sistema 
mundial basat en el petroli.

GEOENGINYERS, EXÈRCITS I MAGNATS PETROLERS. 
Un segle d’industrialisme basat en els combustibles fòssils produïts per la 
“civilització” petrolera, va provocar un caos climàtic de proporcions dramàtiques: 
escalfament extrem del planeta, huracans més violents i freqüents, més sequeres 
i inundacions, fosa dels pols i les glaceres, augment del nivell del mar amb risc 
per a les poblacions illenques i costaneres, trastorn dels cicles agrícoles i major 
desertificació. Dures condicions sobre les poblacions més desposseïdes.

Des de fa dècades, la manipulació intencionada del clima es va convertir en un 
objectiu militar. Gràcies a documents ara desclassificats sabem que el govern 
dels Estats Units va provocar durant la guerra del Vietnam pluges que van 
durar mesos per tal de destruir camins i cultius dels vietnamites. Weather as 
a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (El clima com a multiplicador 
de força: ser amos del clima el 2025) és un document clàssic de la Força Aèria 
nord-americana, de 1996, on es plantegen formes de manipular el clima amb 
fins bèl·lics.
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Les propostes recents provenen de científics com Paul Crutzen, premi Nobel de 
Química, que proposa llançar nanopartícules de sofre al cel per tapar el sol i 
refredar la terra. La seva lògica és que els governs no prendran les decisions 
necessàries per aturar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i que 
l’única sortida és la manipulació tecnològica a gran escala que disminueixi 
la radiació solar que arriba a la terra o augmenti artificialment l’absorció 
de CO

2
. El seu discurs convergeix amb les institucions i organitzacions d’alt 

perfil que integren l’anomenat “lobby internacional del carbó”. Finançades 
majoritàriament per grans petroleres, com ara Exxon i Chevron, i per les 
transnacionals automotrius i de l’energia, han insistit durant trenta anys a 
dir que el canvi climàtic és “natural” i que qualsevol mesura que retalli l’ús 
de combustibles fòssils, sobretot petroli i carbó, seria un atemptat injustificat 
contra el “desenvolupament”, contra les fonts d’ocupació, contra el “dret” a 
consumir més i contra la preservació de la “forma de vida americana”.

La geoenginyeria els va com anell al dit a les institucions i als governs dels 
països que més han provocat alteracions climàtiques, com els Estats Units, 
per continuar argumentant que no hi ha necessitat de canviar les pautes 
de producció i consum energètic basades en combustibles fòssils, ja que la 
geoenginyeria restablirà qualsevol impacte col·lateral que hagin tingut o puguin 
tenir en el futur. 

Les transnacionals dels agronegocis i agrocombustibles, les empreses de 
monocultius forestals, les de biologia sintètica, els nous capitalistes del biocarbó i 
filantrocapitalistes com Bill i Melinda Gates, entre altres, financen i convergeixen 
en aquest discurs i en aquestes estratègies. Gates, per cert, ja va sol·licitar una 
patent per controlar huracans. Ara tots “reconeixen” que és urgent prendre 
mesures contra el canvi climàtic, però amb remeis tecnològics i megaprojectes 
de geoenginyeria. Gràcies a les poderoses conxorxes i finançaments, han 
aconseguit que l’Acadèmia de Ciències dels Estats Units i la Royal Society del 
Regne Unit elaborin informes que avalen la necessitat de més investigació i 
experimentació en geoenginyeria, subsidiada amb recursos públics. 

QUÈ ÉS LA GEOENGINYERIA? 
Els pedaços tecnològics promoguts per la geoenginyeria tenen greus problemes. 
Uns proposen fertilitzar els oceans amb nanopartícules de ferro o urea (que 
suposadament fan que creixi plàncton que absorbeix CO

2
 i el porta al fons 

del mar), altres utilitzar algues transgèniques o algues processades amb 
microbis sintètics que, abocades al mar, es diu que absorbirien CO

2
; bombejar 

amb immensos tubs les capes profundes de l’oceà cap la superfície per tal 
de refredar la temperatura superficial i augmentar l’absorció de CO

2
; disparar 

l’anomenat “sulfat estratosfèric” atomitzat des de canons o globus per formar 
una capa d’aerosols que imiti l’efecte d’una erupció volcànica que tapi els rajos 
solars i abaixi la temperatura; col·locar milions de miralls d’un teixit ultrafí 
d’alumini a l’espai entre el sol i la terra per reflectir els rajos del sol i impedir 
que arribin a la terra; llançar aigua salada als núvols per tal que reflecteixin més 



 38 

els rajos del sol; cremar grans quantitats de matèria orgànica (collites, arbres, 
residus vegetals) per produir carbó vegetal, enterrar-lo al sòl com a fertilitzant 
i així “segrestar carboni”; plantar arbres i cultius transgènics amb tecnologia 
Terminator (resistents a sequeres, inundacions, sòls salins i altres); o sembrar 
núvols que provoquin pluja, dissolguin o redireccionin els huracans. 

En el cas de la fertilització oceànica, els experiments i estudis publicats mostren 
que no serveix (el CO

2
 torna a alliberar-se) i produiria impactes en les cadenes 

tròfiques del mar, falta d’oxigen a les capes profundes de l’oceà, sobrefertilització 
tòxica amb nitrogen, canvi de temperatura en les corrents marines, i impactes 
en les poblacions de peixos i en la regulació climàtica costanera. És l’única 
manipulació climàtica sobre la qual s’ha aconseguit una moratòria del Conveni 
de Diversitat Biològica des de 2008. 

Les altres manipulacions tenen forts impactes en l’acidificació dels mars i la 
terra, en la capa d’ozó, en l’equilibri de les pluges, en les cadenes tròfiques, o 
en els equilibris dels ecosistemes, segons de quin pedaç tecnològic es tracti. 
Qualsevol remei que impliqui monocultius (i transgènics pitjor) comporta més ús 
d’agroquímics que alliberen gasos amb efecte d’hivernacle, múltiples impactes 
socials, econòmics i ambientals, greu contaminació a llarg termini en boscos i 
cultius, major erosió de sòls i més àrees erosionades.

Hi ha problemes comuns. Per tenir efecte sobre el clima del planeta, la 
manipulació ha d’implicar la violència a gran escala. Això significa que mentre 
alguns països i/o empreses defineixen què s’altera, com i quan, molts o tota la 
resta en patim les conseqüències.

Aquells que ho proposen, argumenten que cal permetre l’“experimentació”, 
perquè això no fa mal a ningú i després ja es decidirà si s’amplia. Però no hi ha 
models matemàtics ni especulacions que puguin predir què succeirà realment 
en les múltiples interaccions d’ecosistemes i poblacions vegetals, animals i 
humanes: el clima planetari és un sistema complex i interconnectat amb infinites 
variables dinàmiques. Però els geoenginyers pressionen per tal que les “proves” 
es facin a gran escala, la qual cosa ens sotmetria a l’enginyeria planetària i 
a la dictadura climàtica dels qui la controlin. Aquestes propostes impliquen 
grans inversions i sofisticació i les proposen directament les transnacionals més 
poderoses del planeta. Fins i tot si les proposen els governs, aquests depenen 
de tecnologies patentades per empreses. Per a aquestes indústries significa 
grans guanys i que els impactes els assumeixi la societat.

Gairebé totes les propostes (biocarbó, fertilització oceànica, monocultiu d’arbres 
i cultius transgènics, agrocombustibles, algues transgèniques, arbres sintètics, 
barreja oceànica, sembra de núvols) pretenen vendre els seus projectes com a 
crèdits de carboni al mercat públic o privat.

La geoenginyeria la proposen alguns països i empreses, que no per casualitat 
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són els causants més extrems del canvi climàtic. Argumenten que la crisi 
climàtica no pot esperar un procés de consens global a les Nacions Unides, 
perquè el multilateralisme és un mètode massa lent i burocràtic per respondre 
a les emergències climàtiques. Què passarà si els Estats Units volen un parell 
de graus més de fred i si Rússia vol un parell de graus més de calor? Els 
països del sud global hauran d’aguantar el resultat d’aquest l’estira i arronsa? 
La geoenginyeria serà un detonador de pròximes “guerres climàtiques”. 

Si tots, juntament amb el planeta, estem amenaçats, els països més pobres 
i vulnerables patiran el 90% dels impactes. Els camperols, els indígenes, els 
pescadors artesanals, els habitants dels boscos i els pastors nòmades són els 
que patiran els majors impactes pels danys col·laterals de la geoenginyeria. 
Si un dels primers remeis que es va voler implementar en el món real (la 
fertilització oceànica amb urea a Filipines) s’hagués dut a terme, hauria acabat 
amb els mitjans de vida de 10 mil pescadors artesanals. 

Bjorn Lomborg, famós “investigador” que nega el canvi climàtic, assegura que 
la geoenginyeria és molt barata. Segons ell: “podríem contrarestar l’escalfament 
global si 1.900 vaixells no tripulats llancen aigua marina a l’aire per espessir els 
núvols. El cost total seria d’uns 9 mil milions de dòlars, i els beneficis d’impedir 
que la temperatura augmenti sumarien uns 20 bilions de dòlars. Això equival a 
un benefici de 2 mil dòlars per cada dòlar gastat”. Els càlculs de Lomborg són 
especulatius, arbitraris i falsos. Exemplifiquen el que difonen les institucions del 
lobby petroler per demostrar que la geoenginyeria no sols és una solució sinó 
una bona inversió per als governs. Cap “té en compte” els immensos costos 
ambientals, socials i fins i tot econòmics que comportaria intentar reparar o 
mínimament “adaptar-se” als nous impactes.

CONCLUSIONS
Podria semblar una discussió allunyada de la nostra vida quotidiana, de les 
preocupacions greus i urgents de les organitzacions i moviments socials, però 
és fonamental que coneguem aquests nous escenaris i els riscs que comporten. 
La geoenginyeria serà presentada per poderosos conxorxadors i governs com 
l’única solució “políticament viable” en les negociacions de canvi climàtic a 
Copenhaguen.

El Grup ETC ha conclòs que la geoenginyeria és una resposta equivocada i 
altament perillosa i que se n’ha de prohibir internacionalment l’experimentació 
i desenvolupament sobre el terreny. S’ha de prohibir que qualsevol govern o 
empresa prengui cap decisió de forma unilateral, ja que les conseqüències 
necessàriament ens afectaran tots.

Per a més informació vegeu: www.etcgroup.org
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CAPTURANT L’AGENdA CLImàTICA:  
LEs PATENTs dE “GENs CLImàTICs”

ETC GROUP 

ASSUMPTE
Les grans corporacions de llavors i agroquímics estan acumulant centenars 
de patents monopòliques sobre gens de plantes que les mateixes companyies 
comercialitzaran com a cultius modificats genèticament per resistir les afectacions 
ambientals com ara les sequeres, la calor, el fred, les inundacions, els sòls salins 
i altres. BASF, Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont i els seus socis biotecnològics 
han registrat 532 patents (un total de 55 famílies de patents) sobre els anomenats 
gens “resistents al clima” a les oficines de patents de tot el món. Davant del 
caos climàtic i l’agreujament de la crisi alimentària mundial, els gegants genètics 
estan preparant una ofensiva per reactivar-se com els salvadors del clima. El 
focus posat sobre els anomenats gens “resistents al clima” és una oportunitat 
daurada per presentar els cultius modificats genèticament com la solució 
infal·lible al canvi climàtic. Però aquestes tecnologies genètiques patentades 
no brindaran als petits agricultors estratègies d’adaptació per suportar el canvi 
climàtic, sinó que en definitiva concentraran el poder de les corporacions, 
elevaran els costos, inhibiran la investigació independent, i debilitaran encara 
més el dret dels camperols a conservar i intercanviar llavors.

Els gegants genètics s’estan afanyant per reclamar àmplies patents sobre gens 
relacionats amb afectacions climàtiques, i no només aquells en una espècie 
de planta modificada, sinó també aquells sobre una seqüència genètica 
substancialment similar en tots els cultius genèticament modificats. Més enllà 
dels EUA i Europa, les oficines de patents dels grans països productors d’aliments, 
com ara Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Xina, Mèxic i Sud-àfrica, estan 
inundades de sol·licituds de patents. Monsanto (la major companyia de llavors 
del món) i BASF (la major empresa química mundial) han forjat una associació 
colossal d’uns 1.500 milions per elaborar tolerància a afectacions ambientals a 
les plantes. Conjuntament, els dues companyies acumulen 27 (49%) de les 55 
famílies de patents identificades pel Grup ETC.

IMPACTE
Les comunitats camperoles del sud global (aquelles que menys han contribuït a 
les emissions globals amb efecte d’hivernacle) estan entre les més amenaçades 
pel caos climàtic creat pels països més rics del món. El sud ja està sent trepitjat 
per la gegantina empremta de carboni del nord. I ara les comunitats camperoles 
seran empaitades pel negoci del canvi climàtic? L’apropiació de patents sobre 
els anomenats trets “resistents al clima” està absorbint diners i recursos que 
podrien ser utilitzats en estratègies d’adaptació i de supervivència al canvi 
climàtic molt més accessibles per als agricultors i basades en la seva realitat.
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Després de dècades de fusions i adquisicions, acompanyades d’un constant 
declivi del sector públic en el cultiu de plantes, les 10 majors companyies de 
llavors controlen el 57% del mercat de llavors mundial. Amb l’aprofundiment de 
la crisi climàtica, sorgeix el perill que els governs sol·licitin als agricultors que 
adoptin aquestes receptes biotecnològiques, considerades mesures adaptatives 
essencials. Es pressionarà potser els governs per tal que donin carta blanca a les 
empreses de biotecnologia en la utilització d’enginyeria genètica, deixant de banda 
les regles de bioseguretat, com a últim recurs per fer front al clima extrem?

POLÍTIQUES
Els governs (i els organismes multilaterals) […] han de recomanar la suspensió 
de l’atorgament de totes les patents sobre gens i trets relacionats amb el canvi 
climàtic. Hi ha d’haver una investigació completa, que inclogui els impactes 
socials i ambientals d’aquestes noves varietats que encara no s’han analitzat 
de manera adequada. Atès l’estat global d’emergència, el Grup ETC demana 
als organismes intergovernamentals que identifiquin i eliminin polítiques com 
ara les lleis restrictives de llavors, els règims de propietat intel·lectual, i els 
contractes i acords comercials que representen barreres per als agricultors pel 
que fa al cultiu, conservació i intercanvi de llavors. Les restriccions d’accés 
al germoplasma és l’últim que necessiten els agricultors en la seva lluita per 
adaptar-se a les condicions climàtiques que canvien a gran velocitat. Les 
estratègies d’adaptació i supervivència al canvi climàtic desenvolupades pels 
mateixos agricultors han de ser reconegudes, enfortides i protegides.

A: Etc Group. Communiqué. Núm. 9. Maig-juny de 2008.
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LA sobIRANIA ALImENTàRIA  
REFREdA EL PLANETA

ELs PETITs PRodUCToRs EsTAN 
REFREdANT EL PLANETA

VÍA CAMPESINA

Les formes actuals globals de producció, consum i mercat han provocat una 
destrucció massiva del medi ambient, incloent-hi l’escalfament global, que 

està posant en risc els ecosistemes del nostre planeta i conduint les comunitats 
humanes al desastre. L’escalfament global mostra el fracàs del model de desen-
volupament basat en el consum d’energia fòssil, la sobreproducció i el lliure 
comerç. Els camperols i camperoles de tot el món uneixen les mans amb altres 
moviments socials, organitzacions, persones i comunitats per demanar i desen-
volupar transformacions socials, econòmiques i polítiques radicals per invertir la 
tendència actual.

Els camperols, especialment els petits productors, són els primers que pateixen 
els canvis climàtics. Els canvis en les estacions comporten sequeres inusuals, 
inundacions i tempestes, i destrueixen les terres de cultiu i les cases dels 
camperols. Encara més, les espècies animals i vegetals estan desapareixent a 
un ritme sense precedents. Els camperols han d’acomodar-se a nous patrons 
de clima, adaptant les seves llavors i els seus sistemes de producció habituals 
a una situació impredictible. I a més, les sequeres i inundacions estan fent 
fracassar les collites, i augmenten així el nombre de persones afamegades al 
món. Hi ha estudis que prediuen un descens de la producció agrícola global 
d’entre un 3 i un 16% per a l’any 2080. A les regions tropicals, l’escalfament 
global és molt probable que porti a un greu declivi de l’agricultura (més del 
50% al Senegal i del 40% a l’Índia), i a l’acceleració de la desertificació de 
terres de cultiu. D’altra banda, enormes àrees de Rússia i Canadà es conrearan 
per primera vegada en la història humana, però encara es desconeix de quina 
manera es podran conrear aquestes regions.

La producció i el consum industrial d’aliments estan contribuint de forma 
significativa a l’escalfament global i a la destrucció de comunitats rurals. El 
transport intercontinental d’aliments, el monocultiu intensiu, la destrucció 
de terres i boscos i l’ús d’insums químics en l’agricultura estan transformant 
l’agricultura en un consumidor d’energia, i estan contribuint al canvi climàtic. A 
l’empara de les polítiques neoliberals imposades per l’Organització Mundial del 
Comerç i els acords de lliure comerç bilaterals, així com del Banc Mundial i el 
Fons Monetari Internacional, el menjar es produeix amb pesticides derivats del 
petroli i fertilitzants, i es transporta arreu del món per a la seva transformació 
i consum.
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Des de La Vía Campesina, un moviment que reuneix milions de camperols i 
productors de tot el món, es declara que és moment de canviar de manera 
radical la nostra forma de produir, transformar, comercialitzar i consumir 
aliments i productes agrícoles. Creiem que l’agricultura sostenible a petita escala 
i el consum local d’aliments invertirà la devastació actual i sustentarà milions 
de famílies camperoles. L’agricultura també pot contribuir a refredar la terra 
mitjançant pràctiques agrícoles que redueixin les emissions de CO

2
 i l’ús d’energia 

per part dels camperols. La Vía Campesina creu que les solucions a l’actual crisi 
han de sorgir d’actors socials organitzats que estan desenvolupant models de 
producció, comerç i consum basats en la justícia, la solidaritat i les comunitats 
saludables. Cap solució tecnològica resoldrà el desastre mediambiental i social. 
Només un canvi radical en la forma com produïm, comercialitzem i consumim 
pot donar terres per a comunitats rurals i urbanes saludables. L’agricultura 
sostenible a petita escala, un treball intensiu i de poc consum d’energia, pot 
contribuir a refredar la terra.

A tot el món practiquem i defensem l’agricultura familiar sostenible i a petita 
escala i exigim sobirania alimentària. La sobirania alimentària és el dret de les 
persones als aliments saludables i culturalment apropiats produïts a través 
de mètodes sostenibles i saludables, i el seu dret a definir els seus propis 
aliments i sistemes d’agricultura. Situem en el fonament dels sistemes i de les 
polítiques alimentàries les aspiracions i necessitats d’aquells que produeixen, 
distribueixen i consumeixen aliments, en lloc de les demandes dels mercats i 
de les multinacionals. La sobirania alimentària dóna prioritat a les economies 
i mercats locals i nacionals, donant el poder a camperols i petits agricultors, 
als pescadors tradicionals, als pastors i a la producció, distribució i consum 
d’aliments basats en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Pels mitjans de subsistència de milions de petits productors d’arreu del món, 
per la salut de les persones i per la supervivència del planeta: exigim sobirania 
alimentària i ens comprometem a lluitar de forma col·lectiva per aconseguir-la.
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dEL mALbARATAmENT 
AGRoINdUsTRIAL A L’EFICIèNCIA 
AGRoECoLÒGICA

ENTREPUEBLOS

Actualment l’escalfament global està causant canvis climàtics, cada cop 
més importants i accelerats, que tenen un impacte directe sobre la pro-

ducció agropecuària. En aquest context, s’acostuma a pensar en l’agroecologia 
com una tecnologia vàlida d’adaptació. Enfront dels paquets tecnològics presen-
tats pel lobby agroindustrial, es planteja legitimar i recuperar els coneixements 
camperols tradicionals, que proporcionarien als agroecosistemes una notable 
capacitat de resiliència enfront dels continus canvis ambientals. Diverses inves-
tigacions mostren com “molts agricultors s’adapten i fins i tot es preparen per 
al canvi climàtic minimitzant les pèrdues en productivitat mitjançant la major 
utilització de varietats locals tolerants a les sequeres, collita d’aigua, policul-
tius, agroforesteria, desherbatge oportú, recol·lecció de plantes silvestres i una 
sèrie d’altres tècniques. Aquests resultats fan necessari reavaluar la tecnologia 
indígena i tradicional com a font imprescindible d’informació sobre la capacitat 
adaptativa que tenen alguns agricultors per fer front al canvi climàtic.” 30

Ara bé, què passa si pensem des de les arrels i no des del fullatge; és a dir, no 
des dels impactes (i possibles adaptacions) del canvi climàtic, sinó des de les 
seves causes (i possibles mitigacions)?

Hi ha en general un fort consens en la comunitat científica respecte al fet 
que les activitats humanes són les grans responsables del procés que estem 
experimentant. No obstant això, en aquesta anàlisi no s’acostuma a considerar 
l’important paper que exerceixen l’agricultura i la ramaderia industrials, 
juntament amb el model de la cadena agroalimentària global, com a grans 
contribuents al procés de canvi climàtic. El monocultiu intensiu, la destrucció de 
terres i boscos, l’ús d’insums químics en l’agricultura, entre d’ altres elements, 
sumat al transport intercontinental d’aliments, configuren un model altament 
dependent energèticament i un potent emissor de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH), que converteixen el sector agroalimentari en un dels grans responsables 
del canvi climàtic.

Davant d’aquest model, i en el marc de la lluita per la sobirania alimentària, 
es presenta l’agroecologia com un paradigma alternatiu, però també com un 
important factor de mitigació del canvi climàtic.

30. Altieri, Miguel A.; Nicholls, Clara. “Cambio climático y agricultura campesina: impactos y respuestas 

adaptativas” a LEISA Revista de Agroecología. Març de 2009.
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ALGUNS FACTORS DE L’AGROECOLOGIA QUE INCIDEIxEN EN L’EMISSIó DE GEh 
DAVANT L’AGRICULTURA INTENSIVA

AGROECOLOGIA AGRONEGOCI

Bona gestió dels sòls Degradació/erosió dels sòls

Rotació cultius Monocultius

Associació de cultius Monocultius

Fertilització orgànica adequada Sobrefertilització sintètica

Integració agricultura i ramaderia Separació agricultura i ramaderia

Complementarietat amb els cicles 
agroecològics

Trencament dels cicles agroecològics

Major eficiència energètica Ineficiència energètica

Utilització d’energies renovables Utilització d’energies no renovables

Independència petrolera Dependència petrolera

El nostre model agroalimentari actual suposa un absolut malbaratament de 
recursos, i se situa en una posició d’irresponsable dependència d’elements que 
ja comencen a resultar escassos. Només a tall d’exemple, presentem algunes 
dades que cal considerar sobre els veritables costos del sistema de producció 
d’aliments31:
• Es consumeixen 1.000 tones d’aigua per produir una tona de cereal. 
• S’utilitzen 10 unitats d’energia per cada unitat energètica d’aliment que es 
col·loca sobre la taula. 
• S’utilitzen 1.000 unitats d’energia per cada unitat energètica d’aliment 
processat. 

En contraposició, l’agroecologia ofereix un model centrat en la regeneració i 
conservació dels recursos, la diversitat biològica, la reutilització de nutrients, i la 
relació sinèrgica entre els cultius, el ramat, els sòls i altres components biològics. 
Ofereix, al seu torn, l’única forma pràctica de restaurar els terrenys agrícoles 
degradats per pràctiques agronòmiques convencionals, amb les conseqüències 
que la recuperació de matèria orgànica té com a mitigador del canvi climàtic. 
El model agroecològic presenta, per tant, interessants potencialitats, tal com 
reflecteixen les dades següents:

• Compensació d’un 5-15% de les emissions globals de CO
2
 pel carboni assimilat 

en el maneig agroecològic del sòl.
• Reducció d’un 50-92% de les emissions de CO

2 
del sòl agrícola, pel fet de 

passar d’un model de producció intensiu a un model agroecològic.
• Reducció d’un 30-40% de l’ús d’energia, pel fet de passar de l’agricultura 
industrial intensiva a l’agroecològica.
• Per cada tona de fertilitzant nitrogenat que deixem d’utilitzar, s’emeten 5 

31. Publicat a Institute of Science in Society, abril de 2005. http://www.energybulletin.net/5173.html
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tones menys de CO
2
.

• Les petites granges són de 2 a 10 vegades més productives que les grans.

LA INEFICIÈNCIA ENERGÈTICA

• S’estima que l’agricultura intensiva gasta entre 6 i 7 vegades més energia 
per unitat d’aliment obtingut que l’opció agroecològica. 

• La FAO calcula que, de mitjana, els agricultors dels països industrialitzats 
gasten 5 vegades més energia comercial per produir un quilogram de cereal 
que els agricultors de l’Àfrica.

• Les diferències són encara més espectaculars en cultius específics: per 
produir un quilogram de blat de moro, un agricultor dels Estats Units gasta 
33 vegades més energia comercial que un de Mèxic.

• I per produir un quilogram d’arròs, un agricultor dels Estats Units gasta 
unes 80 vegades més que un agricultor tradicional de Filipines.

Es calcula que amb la utilització de tècniques netes, orgàniques i tradicionals 
s’estalviaria en l’ús d’energia:

• Regne Unit: - 15%-26% 

• Croàcia: -38%

• Estats Units: -30%

L’opció agroecològica suposaria una reducció del 40% en l’ús d’energia, a la 
qual cosa se li han de sumar les reduccions en metà.

L’opció agroecològica s’insereix en el paradigma de la sobirania alimentària, 
amb una revaloració de l’agricultura amb funció social, el suport als sistemes 
locals de coneixement, la recuperació de la diversitat de les varietats de llavors 
camperoles, la prioritat dels mercats locals i la correcta gestió del territori. 
Aquesta opció brinda també més possibilitats per al reconeixement dels sabers, 
cures, treballs i lluites que les dones camperoles de tots els continents aporten 
en la defensa de la sobirania alimentària. En aquest marc, el territori s’entén 
com un patrimoni, una realitat complexa i fràgil, on es tenen en compte valors 
culturals, socials, polítics i ecològics, i que en cap cas pot reduir al preu del sòl. 
El sistema agroindustrial, per la seva banda, ha realitzat una mercantilització 
del territori i dels recursos presents, i ha potenciat un model de boom i col·lapse 
segons el qual es pressiona un ecosistema fins a les últimes conseqüències.

En aquest moment, no obstant això, resulta imprescindible recuperar l’absoluta 
importància de l’entorn natural i la pràctica agroramadera realment sostenible i 
camperola com a motor de “refredament” del planeta enfront dels models que 
l’”escalfen” i acceleren el canvi climàtic. 
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LA soLUCIÓ dEL sÒL 
GRAIN

Sabem més sobre el moviment 
 dels cossos celestes que del sòl que trepitgem

Leonardo da Vinci

Cuida el sòl i tota la resta es cuidarà tot sol
Proverbi camperol

Les coses no han canviat gaire des dels temps de Leonardo da Vinci. Per a 
moltes persones, el sòl és una barreja de minerals i pols. En realitat, els sòls 

són un dels ecosistemes vius més sorprenents de la Terra, on milions de plan-
tes, fongs, bacteris, insectes i altres organismes vivents (la majoria invisibles a 
l’ull humà) estan en un canviant procés de constant creació, composició i des-
composició de matèria orgànica i vida. Són també el punt de partida inevitable 
per a qualsevol que vulgui conrear aliments.

Els sòls contenen també enormes quantitats de carboni, sobretot en forma de 
matèria orgànica. A escala mundial, els sòls retenen més del doble del carboni 
contingut en la vegetació terrestre. L’aparició de l’agricultura industrial el segle 
passat, per la seva dependència dels fertilitzants químics, ha provocat un 
menyspreu generalitzat per la fertilitat natural del sòl i una pèrdua massiva de 
la matèria orgànica present. Gran part de la matèria orgànica que es perd acaba 
a l’atmosfera, en forma de diòxid de carboni; el gas amb efecte d’hivernacle 
més important.

La forma en què l’agricultura industrial ha tractat els sòls és un factor clau de 
l’actual crisi climàtica. No obstant això, els sòls poden ser part de la solució. 
Segons els nostres càlculs, si poguéssim tornar-li als sòls agrícoles del món la 
matèria orgànica perduda a causa de l’agricultura industrial, podríem capturar 
com a mínim un terç de l’excés de diòxid de carboni que actualment es troba a 
l’atmosfera. Si continuéssim incorporant matèria orgànica al sòl durant els propers 
50 anys, els sòls mundials podrien capturar dos terços de l’actual excés de diòxid 
de carboni. Durant el procés podríem formar sòls més sans i productius i seríem 
capaços d’abandonar l’ús de fertilitzants químics que en aquests moments són 
un altre potent productor de gasos que afavoreixen el canvi climàtic.

ELS SÒLS COM A ECOSISTEMES VIUS. 
El sòl és una fina capa que cobreix més del 90% de la superfície terrestre del 
planeta Terra. Contràriament al que molta gent creu, els sòls no són només pols 
i minerals. Són ecosistemes vius i dinàmics. Un sòl sa bull amb milions d’éssers 
vius microscòpics i visibles que duen a terme moltes funcions vitals. El que fa 
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que aquest sistema viu sigui diferent de la pols és que és capaç de retenir i 
proporcionar lentament els nutrients necessaris perquè creixin les plantes. Poden 
emmagatzemar aigua i alliberar-la gradualment en rius i llacs o en els entorns 
microscòpics que circumden les arrels de les plantes, de manera que els rius 
flueixin i les plantes puguin absorbir aigua molt després que hagi plogut. Si els sòls 
no permetessin aquest procés, la vida a la Terra, com la coneixem, no existiria.

Un component clau que permet la funció dels sòls és l’anomenada matèria orgànica 
del sòl, que és una barreja de substàncies que s’originen de la descomposició de 
materials animals i vegetals. Inclou substàncies excretades per fongs, bacteris, 
insectes i altres organismes. A mesura que el fem, les restes de collita i altres 
organismes morts es descomponen, alliberen nutrients que poden ser absorbits 
per les plantes i utilitzats en el seu creixement i desenvolupament. Quan es 
barregen totes aquestes substàncies, formen noves molècules que donen al sòl 
característiques totalment noves. Les molècules de matèria orgànica absorbeixen 
cent vegades més aigua que la pols i poden retenir i després alliberar cap a les 
plantes una proporció semblant de nutrients32. La matèria orgànica conté també 
molècules que mantenen unides les partícules del sòl, el protegeixen de l’erosió 
i el fan més porós i menys compacte. Són aquestes característiques les que 
permeten que el sòl absorbeixi la pluja i l’alliberi lentament als rius, als llacs i a 
les plantes. Això també permet que creixin les arrels de les plantes. A mesura que 
creixen les plantes, el sòl rep i retén més restes vegetals i es forma més matèria 
orgànica, i d’aquesta manera es crea un cicle continu d’acumulació de matèria 
orgànica al sòl. Aquest procés ha tingut lloc durant milions d’anys i l’acumulació 
de matèria orgànica als sòls va ser un dels factors clau en la disminució de CO

2
 a 

l’atmosfera fa milions d’anys, fet que va fer possible l’emergència de la vida a la 
terra tal com la coneixem ara.

La matèria orgànica es troba sobretot a la capa superior del sòl, que és la 
més fèrtil. Per això és propensa a l’erosió i necessita estar protegida per una 
coberta vegetal que sigui, al seu torn, una font permanent de matèria orgànica 
addicional. La vida vegetal i la fertilitat del sòl són, per tant, processos que es 
propicien mútuament, i la matèria orgànica és el pont entre tots dos. Però la 
matèria orgànica és també aliment dels bacteris, fongs, petits insectes i altres 
organismes que viuen al sòl, que són els que converteixen el fem i els teixits 
morts en nutrients i en les increïbles substàncies descrites anteriorment, però 
també necessiten alimentar-se per descompondre així la matèria orgànica del 
sòl. Per tant, la matèria orgànica ha de reposar constantment, ja que si no és 
així desapareix lentament del sòl. Quan els microorganismes i altres organismes 
vius del sòl descomponen la matèria orgànica, produeixen energia per a ells 
mateixos i alliberen minerals i CO

2 
en el procés. Per cada quilogram de matèria 

orgànica que es descompon, s’alliberen a l’atmosfera 1,5 quilograms de CO
2
.

32. C.C. Mitchell and J.W. Everest. “Soil testing and plant analysis”. Dept. Agronomy & Soils, Auburn 

University. www.clemson.edu/agsrvlb/sera6/SERA6-ORGANIC_doc.pdf
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Els pobles rurals d’arreu del món entenen profundament els sòls. L’experiència 
els ha ensenyat que al sòl cal cuidar-lo, conrear-lo, alimentar-lo i deixar-
lo descansar. Moltes de les pràctiques comunes de l’agricultura tradicional 
reflecteixen aquests sabers. L’aplicació de fems, residus de cultius o compostos 
nodreix el sòl i renova la matèria orgànica. La pràctica del guaret, en especial 
el guaret cobert, té com a objectiu que el sòl descansi, de manera que el 
procés de descomposició pugui realitzar-se correctament. El cultiu reduït, les 
terrasses, el mulch i altres pràctiques de conservació protegeixen el sòl contra 
l’erosió, de manera que la matèria orgànica no sigui arrossegada per l’aigua. 
Sovint es deixa intacta la coberta forestal, s’altera el menys possible o s’imita, 
de manera que els arbres protegeixin el sòl contra l’erosió i el proveeixin de 
matèria orgànica addicional. Sempre que s’han oblidat aquestes pràctiques o 
s’han deixat de banda, s’ha pagat un preu molt alt. Això sembla haver estat una 
causa important de la desaparició del regne maia a l’Amèrica Central i pot haver 
estat al darrere de diverses crisis de l’Imperi xinès i certament, és una causa 
principal de les tempestes de pols als Estats Units i Canadà.

LA INDUSTRIALITZACIó DE L’AGRICULTURA I LA PÈRDUA DE MATÈRIA ORGÀNICA 
DEL SÒL.
La industrialització agrícola, que va començar a Europa i Amèrica del Nord i 
després va ser replicada amb la Revolució Verda a altres parts del món, va 
partir del supòsit que la fertilitat del sòl pot mantenir-se i millorar-se amb l’ús 
de fertilitzants químics. Es va ignorar i subestimar la importància de comptar 
amb matèria orgànica del sòl. Dècades d’industrialització de l’agricultura i la 
imposició de criteris tècnics industrials en la petita agricultura, van debilitar 
els processos que asseguren que els sòls obtinguin nova matèria orgànica i que 
protegeixen la matèria orgànica emmagatzemada al sòl de ser arrossegada per 
l’aigua o el vent. No es van notar immediatament els efectes de l’aplicació de 
fertilitzants i de la no renovació de la matèria orgànica ja que als sòls hi havia 
importants quantitats de matèria orgànica emmagatzemada. Però amb el pas 
del temps, a mesura que s’han anat exhaurint els nivells de matèria orgànica 
aquests efectes s’han fet més visibles –amb devastadores conseqüències en 
algunes parts del món. A escala mundial, en l’era preindustrial, l’equilibri entre 
l’aire i sòl era d’una tona de carboni en l’aire per unes 2 tones dipositades al 
sòl. La relació actual ha baixat, aproximadament, a 1,7 tones al sòl per cada tona 
present a l’atmosfera33.34.

La matèria orgànica del sòl es mesura en percentatge: 1% significa que per cada 
quilogram de sòl, 10 grams són matèria orgànica. Segons la profunditat del sòl, 

33. Y.G. Puzachenko et al. “Assessment of the Reserves of Organic Matter in the World’s Soils: 

Methodology and Results”. Eurasian Soil Science, 2006, vol. 39, núm. 12, pàgs. 1284–1296. http://www.

springerlink.com/content/87u0214xr8720v45/

34. Rothamsted Research, un dels principals centres d’investigació del Regne Unit, calcula que al sòl 

hi ha de dos a tres vegades el carboni que hi ha a l’atmosfera. http://www.rothamsted.ac.uk/aen/

somnet/intro.html
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això pot ser equivalent a una relació d’entre 20 i 80 tones per hectàrea. La quantitat 
de matèria orgànica necessària per assegurar la fertilitat del sòl varia àmpliament 
segons quin hagi estat el seu procés de formació, quins altres components 
posseeix, les condicions climàtiques locals, etc. Es pot dir que, en general, un 5% 
de matèria orgànica al sòl és, en la majoria dels casos, un mínim adequat per a 
un sòl saludable, encara que per a alguns sòls les millors condicions per al cultiu 
s’aconsegueixen quan el contingut de matèria orgànica supera el 30%.

Segons una àmplia gamma d’estudis, els sòls agrícoles d’Europa i els Estats 
Units han perdut, de mitjana, entre un 1% i un 2% de matèria orgànica en els 20-
50 centímetres superiors35. Aquesta dada pot estar subestimada ja que gairebé 
sempre el punt de comparació és el nivell de matèria orgànica de principis del 
segle xx, quan molts sòls ja estaven sotmesos a processos d’industrialització 
i, per tant, podrien haver perdut, ja llavors, importants quantitats de matèria 
orgànica. Alguns sòls de l’Oest Mitjà agrícola dels Estats Units, que en els anys 
cinquanta contenien un 20% de carboni, en l’actualitat, arriben escassament a un 
1 o 2%.36 Estudis de Xile, Argentina37, Brasil38, Sud-àfrica39 i Espanya40 constaten 
pèrdues de fins al 10%. Algunes dades proporcionades per investigadors de la 
Universitat de Colorado indiquen que la pèrdua mitjana mundial de matèria 
orgànica a les terres de cultiu és de 7 punts percentuals.41

L’agregació i l’estabilitat de l’estructura del sòl augmenten amb el contingut de 
matèria orgànica. Aquestes, al seu torn, incrementen la taxa d’infiltració i la 
capacitat d’aigua disponible al sòl així com la resistència contra l’erosió hídrica i 
eòlica. La matèria orgànica del sòl també millora la dinàmica i la biodisponibilitat 
dels principals nutrients de les plantes. Per tant, la correcta gestió i preservació 
de la matèria orgànica dels sòls va molt més enllà dels seus efectes sobre el 
canvi climàtic.

35. R. Lal and J.M. Kimble “Soil C Sink in us Cropland”, ww.cnr.berkeley.edu/csrd/.../Soil_C_Sink_in_U.S._

Croplan.pdf i P.Bellamy. “UK losses of soil carbon —due to climate change?”, ec.europa.eu/environment/

soil/pdf/bellamy.pdf 

36. Tim LaSalle et. al, “Regenerative Organic Farming: a solution to global warming”, Rodale Institute, 2008. 

37. I. Gasparri, R. Grau, E. Manghi. “Carbon Pools and Emissions from Deforestation in Extra-Tropical 

Forests of Northern Argentina Between 1900 and 2005”, http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=209

55915 y J. Galantini. “Materia Orgánica y Nutrientes en Suelos del Sur Bonaerense. Relación con la textura 

y los sistemas de producción”, www.fertilizando.com

38. Carlos C. Cerri. “Emissions due to land use changes in Brazil”. ec.europa.eu/environment/soil/pdf/

cerri.pdf

39. C. S. Dominy · R. J. Haynes· R. van Antwerpen, “Loss of soil organic matter and related soil properties 

under long-term sugarcane production on two contrasting soils”. Biol Fertil Soils (2002) 36:350–356. 

http://www.springerlink.com/content/jyn1e6lv8qjm5tpk/

40. E. Noailles, A. de Veiga. “Pérdida de Fertilidad de un Suelo de Uso Agrícola”. 

41. K. Paustian, J. Six, E.T. Elliott and H.W. Hunt, “Management options for reducing CO2 emissions 

from agricultural soils”. Biogeochemistry. Vol. 48, núm. 1, gener de 2000. www.springerlink.com/index/

MV0287422128426T.pdf
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El càlcul climàtic. Suposem, en una estimació cautelosa, que, de mitjana, 
els sòls han perdut globalment d’un 1 a un 2% de matèria orgànica en els 
30 centímetres superiors des de l’inici de l’agricultura industrial. Això podria 
significar una pèrdua d’entre 150 mil i 205 mil milions de tones de matèria 
orgànica. Si aconseguíssim que el sòl recuperés aquesta matèria orgànica 
significaria poder capturar entre 220 mil i 330 mil milions de tones de CO

2
 de 

l’aire. Això representa, com a mínim, un notable 30% de l’actual excés de CO
2
 de 

l’atmosfera! El Quadre 1 resumeix les dades.

QUADRE 1: CAPTURA DE CARBONI MITJANÇANT LA RECUPERACIó  
DE LA MATÈRIA ORGÀNICA DEL SÒL 

CO
2
 a l’atmosfera: 42 2 bilions 867.500 milions de tones

  G
Excés de CO

2
 a l’atmosfera: 43 717.800 milions de tones

  G
Superfície agrícola al món: 44 5 mil milions d’hectàrees
  G
Superfície conreada del món: 45 1.800 milions d’hectàrees
  G
Pèrdua típica de matèria orgànica en sòls conreats,  
d’acord amb informes tècnics: 2 %
  G
Pèrdua típica de matèria orgànica en praderies i sòls no conreats  
d’acord amb informes tècnics: 1 %
  G
Pèrdua de matèria orgànica dels sòls en l’àmbit mundial: 
150 mil / 205 mil milions de tones
  G
Quantitat de CO

2
 que es capturaria si es recuperen aquestes pèrdues:

220 mil / 330 mil milions de tones

FONT: CÀLCULS DE GRAIN

En altres paraules, la recuperació activa de matèria orgànica del sòl podria 
refredar efectivament el planeta i el potencial de refredament podria ser 
significativament superior als càlculs que aquí presentem, en la mesura que 
molts sòls podrien recuperar més de 12 punts percentuals de matèria orgànica 
i beneficiar-se’n. 

42. Carbon Dioxide Information Analysis Center. http://cdiac.ornl.gov/pns/graphics/c_cycle.htm

43. Càlculs en base a canvis de la concentració de CO2 a l’aire.

44. FAOSTAT . http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor

45. Ibídem.
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ES POT FER AIxÒ? RETORNAR MATÈRIA ORGÀNICA AL SÒL. 
Als països desenvolupats, el procés d’industrialització dels mètodes de cultiu 
que ha destruït la matèria orgànica del sòl ha continuat durant més d’un 
segle. No obstant això, el procés global d’industrialització va començar amb la 
Revolució Verda en la dècada dels seixanta. La qüestió és, llavors, quant costaria 
contrarestar els efectes de, diguem, 50 anys de deteriorament del sòl. Per 
recuperar un 1% de la matèria orgànica del sòl es requeriria incorporar i retenir 
al sòl unes 30 tones de matèria orgànica per hectàrea. Però, de mitjana, prop de 
dos terços de la matèria orgànica acabada d’afegir al sòl serà descomposta pels 
organismes del sòl, i alliberarà els minerals que nodriran els cultius. Per tant, per 
tal que 30 tones de matèria orgànica es quedin al sòl, es necessitarien 90 tones 
per hectàrea. Això no es pot fer ràpidament. Es requereix un procés gradual.

Quina quantitat de matèria orgànica podrien incorporar al sòl els agricultors del 
món sencer? La resposta varia àmpliament segons el lloc, el sistema de cultiu i 
l’ecosistema local. Un sistema de producció que basat exclusivament en cultius 
anuals no diversificats pot incorporar al sòl entre 0,5 i 10 tones de matèria orgànica 
per hectàrea a l’any. Si el sistema de cultius és diversificat i incorpora praderies i 
adobs verds, aquesta xifra pot ser fàcilment duplicada o triplicada. Si s’incorporen 
animals, la quantitat de matèria orgànica no augmentarà necessàriament, però 
permetrà que el cultiu de praderies i adobs verds sigui factible i rendible. És més, 
si es manegen arbres i plantes silvestres com a part del sistema de cultiu, no sols 
augmentarà la producció, sinó que hi haurà més matèria orgànica disponible. En 
la mesura que la matèria orgànica augmenti al sòl, la fertilitat millorarà i hi haurà 
més matèria per incorporar al sòl. Molts agricultors orgànics han començat amb 
menys de 10 tones per hectàrea a l’any, però després de pocs anys, poden produir 
i aplicar fins a 30 tones de matèria orgànica per hectàrea a l’any. 

Per tant, si es definissin polítiques i programes agrícoles que promoguessin 
activament la incorporació de matèria orgànica al sòl, les fites inicials podrien 
ser bastant modestes però, progressivament, se’n podrien definir altres de més 
ambicioses. El Quadre 2 exemplifica l’impacte de fites progressives i factibles 
d’incorporació de matèria orgànica al sòl. 

QUADRE 2: IMPACTE DE LA PROGRESSIVA INCORPORACIó DE MATÈRIA ORGÀNICA 
DEL SÒL (MOS) A SÒLS AGRÍCOLES

Períodes 1-10  
anys

11-20 
anys

21-30  
anys

31-40  
anys

41-50  
anys

Tones de matèria orgànica 
per hectàrea incorporades 
anualment

1,5 3 4 4,5 5
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Total de matèria orgànica 
incorporada al final del 
període. (acumulatiu, en 
milions de tones)

75.000 225.000 425.000 650.000 900.000

Acumulació mitjana de 
matèria orgànica al sòl, 
en percentatges, al final 
del període

0,15 0,50 0,94 1,4 2,0

Total de CO
2
 capturat 

anualment (en milions de 
tones)

3.750 7.500 10.000 11.250 12.500

Total de CO
2
 capturat 

durant el període 
(acumulatiu, en milions 
de tones)

37.500 112.500 212.500 325.000 450.000

FONT: CÀLCULS DE GRAIN

L’exemple és totalment possible. Avui dia, l’agricultura de tot el món en total 
produeix anualment com a mínim 2 tones de matèria orgànica utilitzable per 
hectàrea. Els cultius anuals produeixen més d’1 tona per hectàrea46 i si es 
reciclessin els residus i les aigües residuals urbanes es podrien afegir 0,2 tones 
per hectàrea47. Si la recuperació de matèria orgànica del sòl es tornés un factor 
central de les polítiques agrícoles, una mitjana de 1,5 tones per hectàrea podria ser 
un punt de partida possible i raonable. El nou escenari requeriria d’enfocaments 
i tècniques com els sistemes diversificats de cultius, la millor integració entre 
cultius i producció animal, una major incorporació d’arbres i vegetació silvestre, 
etc. La major diversitat augmentaria el potencial de producció i la incorporació 
de matèria orgànica milloraria progressivament la fertilitat del sòl creant cercles 
virtuosos de major productivitat i major disponibilitat de matèria orgànica al llarg 
dels anys. La capacitat de retenció d’aigua dels sòls milloraria i, conseqüentment, 
es reduiria l’impacte de l’excés de pluges; les inundacions i les sequeres serien 
menys freqüents i menys intenses. L’erosió del sòl també seria un problema 
menys freqüent. L’acidesa i alcalinitat disminuirien progressivament, i reduirien o 
eliminarien els problemes de toxicitat que han arribat a ser el principal problema 
en sòls tropicals i àrids. Addicionalment, l’augment d’activitat biològica al sòl 

46. Càlculs de GRAIN d’acord amb la producció mundial de cultius anuals. Segons les dades de Holm-

Nielsen, hi ha com a mínim el doble de residus vegetals cada any. www.dgs.de/uploads/media/18_Jens_

Bo_Holm-Nielsen_AUE.pdf i a l’Oak Ridge National Laboratory del Departament d’Energia dels Estats Units 

http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html. Xifres semblants s’obtenen utilitzant les dades 

de la Universitat de Michigan de la web http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/

lectures/kling/energyflow/energyflow.html 

47. Els càlculs es basen en les xifres proporcionades per WRI. http://www.wri.org/publication/navigating-

the-numbers
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protegiria les plantes de plagues i malalties. Cadascun d’aquests efectes implica 
major productivitat i, per tant, més matèria orgànica disponible per al sòl, fet 
que possibilitaria fites més altes d’incorporació de matèria orgànica a mesura 
que passin els anys. En el procés, es produirien més aliments. 

Però fins i tot les fites inicialment modestes tindrien un impacte de gran 
importància. Tal com es mostra al Quadre 2, si el procés comencés amb la 
incorporació anual d’1,5 tones durant 10 anys, s’estarien capturant 3.750 milions 
de tones de CO

2
 anuals. Això equival a un 9% de totes les emissions anuals de 

gasos amb efecte d’hivernacle produïdes pels humans. 48

A més a més, tindrien lloc uns altres dos mecanismes de reducció dels gasos 
amb efecte d’hivernacle. En primer lloc, els sòls agrícoles mundials capturarien 
una quantitat de nutrients superior a l’aportada pels fertilitzants químics49. 
L’eliminació de la producció i ús de fertilitzants químics tindria el potencial de 
reduir l’emissió d’òxids nitrosos (que equival a un 8% de totes les emissions 
i que, després de la desforestació és, de llarg, la major causa de gasos amb 
efecte d’hivernacle produïts per l’agricultura), i el CO

2
 emès per la producció 

i el transport de fertilitzants (equivalent a l’1% de les emissions mundials50). 
En segon lloc, si els residus orgànics urbans s’incorporessin als sòls agrícoles, 
les emissions de CO

2
 i gas metà dels farcits sanitaris i les aigües negres, que 

equivalen a un 3,6% de les emissions totals51, podrien reduir-se de manera 
significativa. En resum, fins i tot les fites inicials modestes tindrien la capacitat 
de reduir les emissions anuals mundials en prop d’un 20%.

Això només en els primers deu anys. El Quadre 2 mostra que si continuem amb 
un augment gradual de devolució de matèria orgànica al sòl, en un període de 
50 anys s’haurà pogut augmentar la matèria orgànica del sòl en un 2% a escala 
mundial. Bàsicament, aquest temps és similar al temps que es va prendre 
per destruir-la. En el procés haurem capturat 450 mil milions de tones de CO

2
, 

gairebé dos terços de l’excés existent actualment a l’atmosfera!

ES POT FER, PERÒ ES NECESSITEN LES POLÍTIQUES CORRECTES. 
Amb la presentació d’aquestes dades, GRAIN no està presentant un pla d’acció. 
Tampoc estem dient que la recuperació de matèria orgànica al sòl per si mateixa 
resoldrà la crisi climàtica. Si no s’apliquen canvis fonamentals als patrons de 
producció i consum a tot el món, el canvi climàtic continuarà accelerant-se. Però 
les dades que presentem mostren que la recuperació de la matèria orgànica 

48. Càlculs fets amb les dades del Greenhouse Gas Bulletin núm. 4. http://www.wmo.int/pages/prog/

arep/gaw/ghg/GHGbulletin.html

49. Càlculs basats en els següents continguts de nutrients de la matèria orgànica i els següents nivells 

d’eficiència de recuperació: Nitrogen: 1,2 – 1,8%, 70% eficiència; Fòsfor: 0,5 – 1,5%, 90% eficiència; Potasi: 

1,0 – 2,5%, 90% eficiència.

50.Ibíd, nota 16. 

51. Ibíd.
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del sòl és possible, factible i beneficiosa per al refredament de la Terra. També 
volem mostrar que és absurd considerar que la matèria orgànica és una deixalla 
o, el que escoltem cada cop més,  biomassa per fer combustible. La manera 
de recuperar un nivell saludable de matèria orgànica al sòl és un problema 
que requereix respostes a nivell polític, i és necessari que es produeixin grans 
canvis socials i econòmics per fer-ho possible.

Tornar la matèria orgànica al sòl no serà possible si continuen les actuals 
tendències de major concentració de la terra i d’homogeneïtzació del sistema 
alimentari. L’objectiu aclaparador de tornar-li al sòl més de 7 mil milions 
de tones de matèria orgànica cada any, només serà possible si ho duen a 
terme milions de camperols i comunitats agrícoles. Es requereixen reformes 
agràries radicals, de manera que els petits agricultors, que són la gran majoria 
dels agricultors del món, tinguin accés a la terra necessària per fer possible 
econòmicament i biològicament les rotacions de cultius, els guarets coberts i la 
formació de pastures. Es necessita aturar i desmantellar les actuals polítiques 
anticamperoles, que estan reduint a una velocitat alarmant el nombre de 
finques i comunitats agrícoles, que desplacen la gent de les seves terres, i que 
compten amb lleis que fomenten la monopolització i la privatització de la llavors 
i amb regulacions i criteris que protegeixen les corporacions però destrueixen 
els sistemes alimentaris tradicionals. S’han de protegir els ecosistemes locals. 
S’han de promoure i recolzar les tecnologies basades en els coneixements i les 
cultures locals. S’ha d’alliberar les llavors de totes les formes de monopolització i 
privatització, i s’han de promoure els sistemes locals d’intercanvi i millorament. 
No s’haurien d’imposar estàndards industrials en l’agricultura. Tampoc s’hauria 
de separar l’agricultura de la ramaderia, tal com està succeint en els models 
industrials. Aquest punt es discutirà en el següent text, però la producció 
industrial i hiperconcentrada d’animals, que literalment crea muntanyes de fems 
i llacunes d’orins, i que envia milions de tones de metà i d’òxid nitrós a l’aire, 
necessita ser reemplaçada per la criança d’animals descentralitzada i integrada 
a la producció de cultius. També veurem que els nostres hàbits de consum 
s’han de reexaminar. És necessària una revisió total del sistema alimentari 
internacional que és, actualment, una de les causes centrals després de la crisi 
climàtica. Si això es fa, llavors la crisi climàtica té una solució possible: el sòl.

Aquest article també es pot trobar a la revista Seedling, octubre 2009.

http://www.grain.org/seedling/?type=78
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dE LA PAsTURA A LA PAsTA.  
RAmAdERIA I CANvI CLImàTIC

VETERINARIOS SIN FRONTERAS

La ramaderia ens permet als éssers humans menjar carn, ous o llet. És, a 
més a més, un complement necessari per a l’agricultura, també en una 

relació de mutualisme: l’animal s’alimenta dels productes agrícoles o de les 
pastures, les plantes es beneficien de l’adob, en forma de nutrient orgànic, que 
els animals dipositen. I així ha estat durant segles. Home, animal i agricultura, 
elements d’un sistema en equilibri on cadascun dels seus components obté un 
benefici. La riquesa del model agrícola i ramader és enorme: milers d’espècies 
domèstiques adaptades a contextos geoclimàtics molt diferents en qualsevol 
part del món. Tanmateix, a mitjans del segle passat, aquest sistema es trenca, 
l’agricultura i la ramaderia se separen, s’industrialitzen i passen a ser una ac-
tivitat econòmica industrial, en el sentit reduccionista del concepte economia. 
D’aquesta manera, l’agricultura per alimentar els animals es produeix a milers 
de quilòmetres d’on estan els animals, i els nutrients que aquests produeixen, 
com ara el nitrogen o el fòsfor, es converteixen en un producte de rebuig de 
la indústria amb greus perjudicis mediambientals. Mentrestant, als llocs de 
producció agrícola per a alimentació animal, existeix un dèficit de nutrients que 
s’ha de suplir amb fertilitzants artificials.

L’anomenada Revolució Ramadera està íntimament associada a la Revolució 
Verda Agrícola. En països com els EUA, la ramaderia industrial consumeix el 37% 
dels plaguicides (i el 50% dels antibiòtics). A més produeix un terç del nitrogen 
(N) i del fòsfor (P) que contamina l’aigua. A escala mundial, és la responsable de 
la utilització del 25% de tots els fertilitzants nitrogenats. Tampoc és irrellevant 
que el 80% de l’augment del sector pecuari mundial en els últims 20 anys es 
deu a la ramaderia industrial2. 

RAMADERIA QUE CANVIA EL CLIMA
Fins ara hem descrit les principals interconnexions que existeixen entre 
l’agricultura i l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Però hem de considerar, 
a més, un element: el principal client de l’agricultura actual és la ramaderia, i 
afinant més, el principal client de l’agricultura industrial emissora de GEH és la 
ramaderia industrial emissora de GEH. 

La FAO52 assenyala que la ramaderia és la principal font antropogènica de l’ús de la 
terra. Més del 60% de la superfície agrícola es destina a la ramaderia, en concret 
el 26% de la superfície terrestre es dedica a la producció de pastures i el 33% de 
la superfície agrícola, a la producció de gra per a pinsos. Segons aquest estudi, la 

52. FAO (2006): Livestock´s long shadow. http://www.virtualcentre.org/en/library/key_pub/
longshad/A0701E00.pdf
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ramaderia és responsable del 18% de les emissions totals de gasos amb efecte 
d’hivernacle (mesures equivalents de CO

2
). Si només considerem els dos sectors 

eminentment agraris (ús de la terra i agricultura), la ramaderia és la responsable 
del 50% d’aquestes emissions; i si només analitzem el sector agrícola, la xifra 
ascendeix al 80%. Específicament és responsable del 9% de les emissions de CO

2
 

(principalment per desforestació), del 37% de les emissions de metà (fonamental-
ment per la digestió dels remugants) i del 65% de l’òxid nitrós (pels fems). Amb 
aquestes dades sembla que està clar que no es pot afrontar un canvi de model 
agrícola sense modificar, al mateix temps, el model ramader intensiu altament de-
mandant d’aquesta agricultura intensiva. I tal com hem vist, no pot haver estratègia 
realista de lluita contra el canvi climàtic sense modificar el model agroalimentari.

La ramaderia industrial corporativa no és precisament minoritària. La seva 
expansió és creixent. Per exemple, el 50% de la producció mundial d’ous i el 
67% de la carn de pollastre estan industrialitzades. Prop del 42% de la producció 
de porcí és industrial. El 67% de la producció mundial de llet prové de races 
d’alt rendiment

MECANISMES D’EMISSIÓ
El Gràfic 1 il·lustra les principals xemeneies per on la ramaderia industrial emet 
GEH.53 Podem observar que existeixen, segons les dades de la FAO, tres grans blocs 
d’emissió per a la ramaderia: la desforestació associada a l’activitat ramadera (ja 
sigui per a pastures o per a la producció de pinsos i farratges), la fermentació 
ruminal dels remugants i el maneig dels fems. Quantitativament menors trobem 
una constel·lació d’elements que van des de la fabricació i l’aplicació d’agroquímics 
fins a l’energia necessària per al transport dels aliments d’origen animal.

CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES NITROGENADOS (kg/ha)

GRAF 1: PERCENTATGE DELS DIFERENTS MECANISMES 
D’EMISSIÓ DE LA RAMADERIA

FONT: FAO (2006): LIVESTOCK’S LONG SHADOW

FONT: UNEP (PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PER AL MEDI AMBIENT) WWW.GRIDA.NO/PUBLICATIONS/VG/KICK/
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53. Basat en  FAO (2006): Livestock´s long shadow (op. cit)
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El principal informe de referència quantifica les emissions de GEH del sector 
ramader3 i desgrana els mecanismes d’emissió. Però no distingeix en profunditat 
entre els diferents models ramaders i, quan ho fa, és de manera molt tosca, 
utilitzant classificacions que en realitat no classifiquen gairebé res. Però és 
absolutament imprescindible diferenciar entre tipus de ramaderia, ja que 
difereixen molt pel que fa a la quantitat de GEH emesos. Quins models són en 
realitat els responsables del canvi climàtic? I per què? Reprenent la proposta de 
La Vía Campesina (VC), què passaria amb aquestes emissions si fos l’agricultura 
i la ramaderia de petita escala la que alimentés al món?

De tots els mecanismes descrits anteriorment, la majoria estan directament 
vinculats a la ramaderia industrial:
• Les emissions associades als agroquímics (tant en la fabricació com en l’aplicació) 
que s’utilitzen per a l’agricultura que tenen com a destí la ramaderia.
• Les emissions associades als pinsos industrials (en el cultiu, fabricació i 
transport).
• Les emissions associades a l’elaboració i transformació industrial dels aliments 
d’origen animal.
• Les emissions associades al transport d’aliments d’origen animal.
• Les emissions associades a l’excés i maneig dels fems*.

En realitat, els informes només assenyalen dos elements que poden ser atribuïts, 
en part, a la ramaderia no industrial: la desforestació i la fermentació ruminal. 
Vegem: el primer, sens dubte, s’ha d’atribuir majoritàriament a la ramaderia 
industrial. Un elevat percentatge dels ecosistemes són desforestats a causa 
dels monocultius associats al cultiu de gra per a pinsos i farratges diversos 
(vegeu l’exemple de Brasil en aquest mateix dossier, o la regió coneguda com 
la República Unida de la Soja –Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai–). La 
mateixa FAO assumeix que el 40% d’aquesta desforestació té com a destí directe 
la ramaderia industrial. Una anàlisi simplista situa la resta en la ramaderia 
extensiva. En realitat, existeixen com a mínim tres mecanismes que desmunten 
aquesta afirmació:

1/ La pressió constant d’aquests monocultius a la recerca de noves terres i 
l’avançament forçat de la frontera agrícola obliga de facto al desplaçament 
d’aquestes ramaderies. 2/ Moltes de les ramaderies de pasturatge extensiu que 
aprofiten zones desforestades, en realitat només fan això: aprofitar una zona 
desforestada prèviament per la indústria fustera o d’una altra natura extractiva 
que, un vegada rebutjada, és ocupada pel pasturatge. 3/ Encara que siguin 
sistemes tècnicament “extensius”, no podem considerar, en absolut, la major 
part d’aquestes activitats com a ramaderia camperola, ja que continua estant 
en mans d’una oligarquia local, que la practica sense tenir en consideració 
aspectes socials o ambientals territorials.

En definitiva, la proposta de la VC inclou també, com no pot ser d’altra manera, un 
altre tipus de ramaderia diferent de la que desforesta. Pel que fa a la fermentació 
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ruminal, és cert que els remugants amb alimentació extensiva emeten més metà 
que els d’alimentació intensiva, per la qual cosa es necessiten més animals (i 
per tant més emissió) per obtenir exactament la mateixa producció pecuària. 
Però el problema consisteix en el fet que en cap cas això ha de ser motiu per 
apostar per aquest model, ja que aquest òbvia tota la resta d’elements que són 
clarament negatius, i en el balanç final no hi ha dubtes sobre quin model triar. 

D’aquí es desprèn l’argument final: el consum de productes d’origen animal. Es 
proclama fins a la sacietat que els models de ramaderia camperola no podran 
subministrar la demanda futura de llet, ous i carn. Aquesta afirmació és molt 
discutible des del punt de vista tècnic, però més important encara és qüestionar 
si el consum desbocat de llet, ous i carn que existeix en algunes zones del 
planeta és exportable a tot el món. La resposta, tal com us podeu imaginar, és 
que no. Per tant, el canvi del model de consum “càrnic ” universalitzable s’ha 
de revisar al mateix temps que el model ramader.4

(DES)CONNEXIÓ AGRICULTURA-RAMADERIA
Fa falta, per tant, reubicar la ramaderia i inserir-la novament en els ecosistemes 
agraris, tancar cicles d’energia i materials, i millorar així l’eficiència de tot el 
procés mitjançant la reutilització dels suposats residus que generen les dues 
activitats per separat. Aquests models de producció són els que defensa 
l’agroecologia i són la gran aposta per modificar la “manera de menjar”, un 
model alimentari que s’ha de revisar, ja que és el principal responsable del 
canvi climàtic.

CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES NITROGENADOS (kg/ha)

GRAF 1: PERCENTATGE DELS DIFERENTS MECANISMES 
D’EMISSIÓ DE LA RAMADERIA

FONT: FAO (2006): LIVESTOCK’S LONG SHADOW

FONT: UNEP (PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PER AL MEDI AMBIENT) WWW.GRIDA.NO/PUBLICATIONS/VG/KICK/

GRAF. 2 EMISSIÓ DE DIFERENTS MODELS DE CONSUM ALIMENTARI 
(EN KG D’EQUIVALENTS DE CO2)

EMISSIONS TOTALS DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
AL BRASIL EN MIL GEH DE CO2 EQUIVALENT

EMISSIONS SECTORIALS DE METÀ AL BRASIL

UN ANY DE 
DIETA CARNÍVORA

UN ANY DE 
DIETA OVOLÀCTEA 

1.220

6.700
2.190
UN ANY DE DIETA TIPUS 
NORD-AMERICANA

70

60

50

40

30

20

10

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

IMPORTACIONES KILOMÉTRICAS ESPAÑOLAS

250

200

150

100

50

0
1950

GA
DO

 C
OR

TE

TR
AN

SP
OR

T

SID
ER

ÚR
GIA

OU
T. 

AG
RÍC

OL
AS

GA
DO

 LE
ITE

GA
SO

L. 
ÀL

CO
OL

OU
T. 

AN
IM

AL
ES

SO
JA

AR
RÒ

S
CA

NA

220

45 45 46 46
30 25 25 20 18

1960 1970 1980 1990 2000 2010

maíz      arroz      soja      trigo

INEFICIENCIA DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS
Rendimiento obtenido por kilo de fertilizante nitrogenado utilizado 
(kg cosechado / kg de fertilizante) Promedio mundial

Altres
5,5

Fertilitzants
3,4

Energia 
en granja
1,2

Desforestació
34

Elaboració 
d’aliments
0,4

Fermentació 
entèrica
25

Gestió fems
30,5

UN ANY DE 
DIETA VEGANA

190

CO2 
Dióxido 
de carbono

CH4 
Metano

N20 
Óxido nitroso

0

50

100

150

200

250

Fermentació entèrica 
altres animals 3%

Dejecció 
animal 3%

Crema
de residus 
agrícoles 1%

Canvi d’ús 
de la terra
14%

Dejecció 
urbana 6%

Combustible 
fòssil 2%

Camps 
d’arròs 2%

Fermentació 
entèrica del 
bestiar 69%

Importaciones kilométricas españolas

Pescados, crustáceos, moluscos 
 Leche, productos lácteos, huevos 
Legumbres y hortalizas
Frutas 
Café, té
Cacao y sus preparados
Cereales
Soja

79%

Ganader ía

36%

43%
19%

6%

5%

4%

FONT: INVENTARI BRASILER D’EMISSIONS ANTRÒPIQUES DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE (MCT 2004)



 60 

L’ALImENTACIÓ CALENTA:
del camp a la taula continuem emetent.

VETERINARIOS SIN FRONTERAS

E l model d’agricultura industrial no flota, com una bombolla, aïlladament 
de la resta de sectors, sinó que s’insereix en molts d’ells, construint una 

determinada cadena agroalimentària que incideix encara més en l’emissió de 
GEH. Un vegada obtinguda la “matèria primera agroalimentària”, aquesta ha de 
viatjar fins a l’etapa següent: la indústria agroalimentària, que en modificarà 
la forma tantes vegades com sigui necessari. Posteriorment, aquesta torna a 
viatjar, degudament sobreenvasada, cap a un supermercat. I d’aquí, amb sort, 
a casa. En tot aquest procés s’utilitza novament més energia i novament s’eme-
ten GEH. Quant més industrialitzat sigui l’aliment i més quilomètric sigui, més 
energia i més GEH.

ALIMENTS I ENERGIA
El sistema agroalimentari actual és petroler i viatger. Tant la producció com 
la transformació i distribució dels aliments industrials requereix una gran 
quantitat d’energia i la principal font és el petroli. D’altra banda, la modificació 
dels hàbits de consum, impulsada pel mateix agronegoci, i l’ancoratge del 
sistema agroalimentari en la xarxa global liberal de béns i serveis, fan que el 
flux internacional d’aliments segueixi una tendència creixent.

El sistema agroalimentari (en tots les seves fases però de manera molt evident 
en la fase productiva) és altament ineficient des del punt de vista energètic. És 
a dir, podríem “menjar” utilitzant molta menys energia de la que utilitzem en 
els models corporatius actuals. Això té un clar impacte en les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle associades a l’energia “agrícola”. La segona premissa és 
que aquesta ineficiència energètica a més a més beu d’un recurs no renovable, 
cada cop més escàs i extremadament conflictiu i contaminant: el petroli. El 
sistema agroalimentari (SAA) és un dels grans consumidors de petroli.

L’agricultura i la ramaderia poden ser activitats altament eficients des del punt 
de vista energètic, s’insereixen en els models ecosistèmics, tanquen cicles i 
cerquen la complementarietat energètica de les seves activitats, però el model 
industrial derivat de la Revolució Verda i el ramader intensiu han trencat tots 
aquests esquemes i és avui en dia un paradigma del malbaratament energètic. 

ALIMENTS QUILOMÈTRICS + SUPERMERCADISME
Quilòmetres i més quilòmetres.
Aquest tipus d’agricultura té una vocació clarament transnacional i passa per 
damunt dels circuits locals i curts de producció-distribució. Potencia, per tant, 
un flux d’aliments creixent a escala planetària que comporta impactes socials i 
ambientals terriblement evidents. 
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L’orientació de l’agricultura i la ramaderia a mercats llunyans té moltes 
implicacions: des de l’elecció de les varietats vegetals que millor s’adaptin 
al transport, la manipulació industrial o la conservació (descartant l’enorme 
biodiversitat agrícola i contribuint de manera significativa a la seva erosió), 
passant pels models de producció a gran escala per optimitzar costos monetaris, 
fins al sobreenvasament i diversos sistemes de conservació que utilitzen gran 
quantitat d’energia (i per tant emeten GEH).

Com es produeixen: model agroexportador. El sistema de producció dels aliments 
quilomètrics és el model intensiu i industrialitzat derivat de la revolució verda 
per a agricultura i les seves transcripcions corresponents a ramaderia i pesca-
aqüicultura. Els efectes negatius sobre el medi ambient i la pagesia familiar 
d’aquest sistema productiu estan molt descrits en nombrosos materials, alguns 
dels quals es troben en aquest dossier. Alguns exemples paradigmàtics es 
troben en el monocultiu de soja, palma, fruites i verdures al sud-est espanyol, 
del salmó a Xile o de les gambes d’aqüicultura.54 

Com es manipulen: l’agroindústria. Si analitzem separadament la indústria 
agroalimentària, pot semblar que quantitativament no és una etapa 
especialment generadora de GEH. I efectivament, per si sola no ho és, però la 
seva importància rau en el fet que és absolutament essencial perquè existeixi 
l’agricultura industrial que li subministra la “matèria primera” i perquè existeixi 
també el model de venda d’aliments que condiciona cada cop més tota la 
cadena: el supermercat. En una mena de cooperativa capitalista, l’agroindústria 
és com una ròtula que permet l’existència de l’etapa anterior i posterior.

Com es venen: supermercats. El gran aparador a través del qual es comercialitzen 
aquests aliments quilomètrics són les grans cadenes de distribució.55 El sistema 
de producció intensiu i a gran escala i el sistema de distribució basat en el 
supermercadisme van de la mà. Els efectes del supermercadisme també 
transcendeixen l’àmbit agrícola en què es basa la producció dels aliments que 
ofereixen, i es manifesten en diversos aspectes com el transport, l’energia, 
els residus, el sobreenvasament, el model urbà que promouen, el consumisme 
desbocat, i un llarg etcètera que fa que els “supermercats” (darrera els diferents 
formats en què operen) siguin actors claus com a ariets del model capitalista.

LA PROPOSTA
Per contribuir de manera significativa a la reducció de l’emissió de GEH del 
sector alimentari, hauríem de revertir la corrent de destrucció progressiva dels 
mercats locals. 

54. www.noetmengiselmon.org

55. Per a més información vegeu www.supermercadosnogracias.org
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Aquest canvi significaria:
• Menys envasos.
• Menys mètodes de conservació associats a les grans distàncies.
• Menys transport.
• Menys elaboració industrial.

= Menys energia // Menys emissió CO
2

Encara estem en fase de quantificar exactament aquesta xifra de reducció de 
GEH que suposaria l’aposta pels mercats alimentaris locals, però són xifres molt 
significatives d’un mínim de dos punts percentuals. Una reducció que se sumaria 
a l’obtinguda per la incorporació de matèria orgànica als sòls, i de manera més 
genèrica, a la gestió agroecològica de l’agricultura i la ramaderia. Existeixen, 
això sí, nombrosos casos d’estudi sobre el que pot significar per a algunes 
ciutats o regions dels països més emissors de GEH. Un cas molt interessant és 
l’estudi de Londres56. En aquest informe, les emissions de transport alimentari 
i de manufactura alimentària (les dues associades a les grans distàncies) 
representen més d’1/3 de les emissions totals de la cadena alimentària. En el 
cas concret del CO

2
, la producció només representa el 10% de les emissions.

Unes notes finals: els mercats locals són l’opció de comercialització per a 
l’agricultura i ramaderia familiar i els mètodes agroecològics que sustenten 
la proposta de reducció d’emissió de GEH que estem presentant en aquest 
qüadern. Mentre existeixi la promoció dels mercats quilomètrics, s’impulsaran 
al mateix temps els models de producció agroindustrials i l’elevat cost energètic 
del sistema alimentari intensiu. No hi ha sobirania alimentària possible, ni canvi 
de models agrícoles i ramaders, sense un canvi en l’orientació dels mercats, 
per tal que passin a ser prioritaris els de circuits curts. Val la pena aclarir 
també que quan parlem de mercats locals no ens referim només a la distància 
“geogràfica” sinó, sobretot, al seu control local. Poc canviaria si simplement 
apropem quilomètricament la producció al consum, això ha d’anar acompanyat 
de l’apropament del control de la cadena alimentària en la mateixa mesura als 
productors, i abandonar l’actual centre de gravetat del poder: l’agronegoci i la 
distribució en poques mans.

56. London´s Food Sector GHG Emissions (2009). Estudi encarregat per l’Ajuntament de Londres http://

www.london.gov.uk/mayor/publications/2009/docs/food-emissions.pdf
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CAsos d’EsTUdI

GUATEmALA: qUè sIGNIFICA EL CANvI 
CLImàTIC PER A UN CAmPERoL?57

CEIBA GUATEMALA

Per a Al Gore, exvicepresident dels EUA, la paraula “canvi climàtic” va repre-
sentar un premi amb molts diners, i també l‘Oscar de l’Acadèmia de Cine-

matografia. Per a molts integrants del Panell Intergovernamental sobre Canvi 
Climàtic va significar que la terra podria, en termes globals, incrementar la seva 
temperatura en uns quants graus centígrads i que per primera vegada els paï-
sos més poderosos del món reconeixien la certesa de les seves investigacions. 
Per als grans supermercats de Guatemala, els anomenats “fenòmens climàtics 
extrems”, com ara la tempesta tropical Stan fa tres anys o l’huracà Mitch fa una 
dècada, es van convertir en oportunitats de “negoci” a través de campanyes 
que animaven a clients i consumidors a ser solidaris i “comprar” la seva ajuda 
a les botigues de les grans superfícies de les ciutats.

Per a alguns funcionaris de govern o militars, el canvi climàtic es va convertir en 
l’oportunitat de fer negocis per mitjà del desviament de les ajudes destinades 
a les famílies afectades cap a cases particulars o altres botigues on ja havien 
compromès el “producte” 58. Alguns altres, com l’expresident de Guatemala, 
Oscar Berger, van dir frases que es van fer famoses pel seu nivell de racisme i 
estupidesa: “...no és per a tant..., ja estan acostumats a això”, quan es referia 
al fet que les comunitats rurals indígenes del país estaven veient com l’aigua 
els arribava al coll, els barrancs se’ls venien al damunt i els fangars ofegaven 
famílies senceres en milers de metres cúbics. Per a altres, el canvi climàtic també 
ha significat, com en el cas de les empreses transnacionals farmacèutiques, 
intentar entrar en el negoci de generar productes de cosmètica que permetin als 
usuaris (clients) protegir-se la pell de la força dels rajos del sol, o medicaments 
que previnguin al·lèrgies per les altes humitats, entre d’altres.

57. De Mario Antonio Godínez López, Coordinador General de CEIBA-Amics de la Terra Guatemala. Juliol 

2008. Publicat inicialment per la federació Amics de la Terra Internacional. Posteriorment actualitzat per 

a tallers de capacitació amb dones camperoles a Guatemala en un esforç conjunt entre Ceiba/Oxfam 

GB, i aquesta última versió correspon a una actualització realitzada amb l’objectiu de publicar-se al 

Comunicador Social de Ceiba 2009 en commemoració del Dia Mundial de la Terra, 22 abril 2009.

58. A Guatemala, el funcionari que va ser coordinador del programa de reconstrucció després de la 

tempesta Stan és avui gerent de la monopòlica fàbrica de ciment que reprimeix comunitats senceres en 

favor de la seva expansió, en aliança amb una transnacional Suïssa.
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Per a altres ha implicat, amb qualsevol subterfugi, generar “fideïcomisos” a través 
de les universitats nord-americanes i instrumentant a les universitats estatals 
i privades dels nostres països, que tenen programes ambiciosos d’investigació 
en biotecnologia i ciències naturals, per tal que s’embarquin en programes de 
“bioprospecció” per detectar, davant el canvi climàtic de les zones humides en 
determinades regions dels països tropicals, les medicines a partir de productes 
vegetals que puguin combatre malalties lligades a les altes temperatures i als 
alts nivells d’humitat, i a les aigües estancades com per exemple el paludisme 
i la tuberculosi principalment a les zones baixes dels territoris.

Està clar que tots aquests processos estan regits pel màgic i inflexible mecanisme 
de “mercat”, amb l’enfocament de generar “regalies” i patents de productes. 59

 Altres sectors mundials es concentraven en millorar les tecnologies de 
construcció per fer cases més il·luminades amb llum natural, altres en veure 
com s’implementen els megaplans de captació de llum solar, o els megaplans 
per a la captació i transformació d’energia eòlica, i sorgeix al nostre continent 
un repunt dels interessos d’ampliació de la frontera petrolera i d’ampliació de 
la construcció de les conegudes “megaempreses”. Altres, més intel·ligents, 
inicien altres processos de mercat com els de “canvi de deute per natura”, o 
els coneguts com “mercats de carboni” amb la intenció de convertir els nostres 
països, a través dels més diversos mecanismes, en “claveguerons de carboni”. 
(Més mercat i més mercat, com si la malaltia s’hagués de  convertir en la solució 
al problema).

Però el canvi climàtic no només ha estat un subjecte/objecte de discussions 
i d’accions en l’àmbit purament empresarial i mediàtic corporatiu. També en 
el mitjà on participen organitzacions “ambientalistes”, que van migrar de 
l’enfocament conservacionista a un ambientalisme que inicia a entendre la seva 
relació amb els moviments socials i comunitaris, sorgeixen les més variades i 
sensates campanyes que ens diuen per exemple “…utilitza bombetes de baix 
consum”, “…recicla paper i contribueix a frenar la desforestació ”, “…desconnecta 
els aparells elèctrics, la rentadora, etc.”. 

1. PERÒ, PER ALS CAMPEROLS INDÍGENES I ELS hABITANTS MARGINALS DE 
GUATEMALA, QUÈ SIGNIFICA EL CANVI CLIMÀTIC?

Està clar, estant fora de tota aquesta discussió el paràmetre principal de la qual 
són els graus centígrads o les “parts per milió” o els mili mols de carboni en les 
seves diferents expressions com per exemple: diòxid de carboni, CH4, etc.

59. Un cas de biopirateria relacionada amb aquests processos va ser denunciat per Ceiba l’any 2003 quan 

es pretenia aprovar en universitats nacionals un conveni amb universitats nord-americanes, totalment 

desadvantajós per a les comunitats indígenes i investigadors nacionals, i que pretenia investigar el 

potencial mèdic de les plantes de zones baixes per combatre la tuberculosi i el paludisme.
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Concretament, per a moltíssimes famílies que viuen en condicions d’extrema 
pobresa i apilotament tant a les zones rurals del país com als més de 450 
cinturons de misèria capitalina canvi climàtic no implica només graus centígrads 
més o graus centígrads menys, sinó que implica moltíssimes coses més, vegem-
ne algunes:
a) Quedar-se sense familiars perquè els van soterrar les allaus de fang i 
escombraries. (Només aquest any les víctimes mortals a causa d’aquests 
problemes sumen més de 40). Com el cas del farciment sanitari de la capital 
amb les primeres pluges de 2008.
b) Quedar-se sense casa perquè l’esfondrament va acabar amb el seu esforç 
d’autoconstrucció marginalitzada de molts anys. (Centenars de famílies que es 
van quedar sense casa per la tempesta tropical Stan encara viuen en albergs 
provisionals, ja que l’anterior govern en el seu escandalós i desvergonyit 
procés de reconstrucció, va construir les cases en zones que els experts havien 
considerat “inhabitables”).
c) Perdre el seu patrimoni construït a base de molt d’esforç al llarg de diverses 
dècades. (Només en el que portem de 2008 i 2009 s’ha perdut com a mínim el 
patrimoni de 4.000 famílies a tot el país).
d) Perdre la collita de blat de moro, mongeta o la criança familiar de bestiar boví, 
les vaques o els porcs que va arrossegar la inundació. O perdre la collita perquè 
simplement no va ploure en el moment que estava florint i el fruit de la sembra 
no va créixer, o perdre al mateix temps i de manera gradual la seva terra perquè 
la collita perduda equival a no poder pagar el crèdit bancari que es mou per 
hipoteques d’interessos i sumes criminals. (Autoritats del govern documenten 
que la pèrdua per les pluges recents ascendeix a més de 50 milions de quetzals, 
aproximadament uns 7 milions de dòlars USA el 2008 i els agricultors de la zona 
de la selva de l’Ixcán es queixen de pèrdues per sequeres i “taca d’asfalt en blat 
de moro” per més de 47 milions de quetzals el 2009).
Els cafeïcultors de la zona de Huehuetenango (cafè d’altura) es queixen de 
pèrdues de fins a un 30% en les seves collites pels efectes de la caiguda de 
la flor l’any anterior a causa de l’alta intensitat de pluges en temporades 
inadequades.
e) Els usuaris del transport públic urbà i extraurbà, quan entrem a les ciutats 
sentim que ens cremem per l’efecte d’hivernacle que generen les emissions 
concentrades en les grans files del desordenat tràfic que genera la “cultura de 
l’automòbil”. Tot això és ja un impacte del canvi climàtic i no he d’esperar que 
arribi el 2060 per viure-ho, simplement JA HO ESTEM VIVINT.

La problemàtica té la seva complexitat, ja que molts dels implicats en la discussió 
i en el problema del canvi climàtic tenen doble agenda, per exemple:
a) L’esmentat premi Nobel per la seva pel·lícula i cridat a combatre el canvi 
climàtic, al mateix temps que planteja un vídeo ambientalista, s’ha dedicat 
durant dècades a donar suport a projectes d’indústries extractives a diverses 
zones de l’Amèrica Llatina.
b) Els països industrialitzats es posen fites per reduir les emissions locals 
(als seus països) de gasos amb efecte d’hivernacle a les quantitats acordades 
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a les cimeres, però al mateix temps disloquen i traslladen la seva indústria 
contaminant i emissora a altres països que ni tan sols apareixien en l’estadística 
especialitzada.
c) El Banc Mundial, principal promotor del model econòmic de consumisme 
actual, ha previst destinar fons per a la producció d’agrocombustibles en els 
últims cinc anys, i ara ells mateixos adverteixen sobre la perillositat d’aquesta 
activitat a causa de la seva competència amb la generació d’aliments.

Les veus oficials, davant les evidències de la situació crítica del problema, s’han 
limitat a dir que hem de preparar-nos per a l’ADAPTACIÓ, posició que per a nosaltres 
és insuficient davant l’evidència que els impactes del canvi climàtic, tal com s’ha 
comprovat, estan afectant i afectaran majoritàriament els més pobres.

2. PERÒ, QUÈ SIGNIFICA L’ADAPTACIÓ PER ALS HABITANTS MÉS POBRES DE L’AMÈRICA 
LLATINA DEL MÓN?

Hipòtesi 1:
L’adaptació és una estratègia que només és adequada per als sectors més 
benestants dels països, no així per als exclosos i els més pobres, com ja ho va 
demostrar el pas de l’huracà Katrina l’agost de 2005, que va deixar 2.180 morts. 
Un any després, però, l’“adaptació” s’havia expressat de la manera següent:
…només el 50% dels hospitals de la ciutat, el 23% dels centres d’atenció infantil 
i el 17% del transport públic estaven novament en funcionament, 350.000 llars 
van quedar destruïdes, més de 200.000 persones van perdre la feina, i les 
pèrdues materials se situen entre els 150.000 i els 225.000 milions de dòlars. El 
80% de la població va fugir pels seus propis mitjans.60 
Aquestes evidències demostren la total ineficiència del principi de mercat 
per resoldre els efectes d’aquesta crisi, per la qual cosa, l’adaptació sota els 
criteris de resoldre els problemes ambientals mitjançant el mercat, només els 
aprofundirà.
És possible una adaptació en processos d’aquestes magnituds?
Hipòtesi 2
L’anomenada adaptació donarà lloc al desenvolupament de nous mercats de 
tecnologia de “mitigació ambiental”. És a dir, s’anirà, de mal grat, en alguns 
països més que en d’altres, exigint a algunes inversions contaminants 
implementar tecnologies que disminueixin les seves emissions, que reciclin i 
que implementin tecnologia punta als seus sistemes productius. Això donarà 
lloc a nous fenòmens d’apropiació d’ecosistemes i espais territorials en el 
món, a noves formes d’acumulació de capital i, per tant, a nous processos de 
resistència en el món.
Hipòtesi 3
La informació sobre els escenaris de canvi climàtic al país continua sent 
informació estratègica que pot ser utilitzada per determinats sectors de la 

60.  Allen, P. Y Reuveny R. Los Refugiados ambientales y sus consecuencias en el futuro. Publicat a les 

pàgines 21-23 de la revista Ecología Política. Icaria. Barcelona. 2007.
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societat. No arriba als milions d’habitants en situació d’alt risc i vulnerabilitat. 
Des de 2001 existeixen informes d’àmbit nacional sobre el tema, no obstant això 
es continuen succeint les tragèdies als cinturons més miserables del país, sense 
que l’Estat tingui capacitat i voluntat de resposta.
hipòtesi 4
L’anomenada adaptació té el risc de convertir-se en l’anomenada “irresponsabilitat” 
dels països rics. Tant pel que fa a la crisi alimentària, com ara entorn al problema 
del canvi climàtic, s’ha intentat fer veure tant per part dels grans mitjans 
corporatius com per part d’empresaris i governants, que la cosa és inevitable, 
que no hi ha volta de full, que vénen temps durs per a tots, i que només treballant 
“junts” podem sortir endavant.
El risc de la irresponsabilitat rau en el fet que, en algun moment, es pogués fer 
veure que té la mateixa responsabilitat un petit productor camperol que utilitza 
dos o tres quintars de petro-fertilitzants en les seves sembres que una empresa 
transnacional que mobilitza a l’any com a mínim 120.000 milions de dòlars. A 
aquesta irresponsabilitat en l’enfocament se l’ha anomenat corresponsabilitat.

En conclusió, si la tendència neoliberal dels nostres governs no canvia, molts 
problemes generats pel canvi climàtic continuaran afectant principalment els més 
pobres. I no es tracta de revertir el model de manera que el problema castigui 
els rics, sinó d’intentar que Guatemala encamini una veritable sostenibilitat dels 
seus processos econòmics, polítics i socials perquè existeixi espai per a una 
vida digna per a tots.

3. LA LÒGICA DE LA IMPACCIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC EN ELS PROCESSOS PRODUCTIUS, 
ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I POLÍTICS DELS MÉS POBRES 

a) La destrucció del suport estatal a l’agricultura.
En termes d’agricultura nacional, podem identificar un canvi de rumb a partir de 
l’any 1985, data en què el govern de torn es dedica a desmantellar la institució de 
l’Estat que es dedicava fonamentalment a recolzar la producció de subsistència 
i de grans bàsics al país. Arriba al país l’onada privatitzadora i reductora de 
l’Estat, amb el seu enfocament neoliberal, per implementar polítiques que 
ens converteixen ara en un lloc on la política agrícola beneficia a un 4% dels 
productors, principalment coneguts com a excedentaris (per no dir mitjans i 
grans empresaris) i abandona a la seva sort el 96% restant de productors. 
Aquesta destrucció va donar lloc a una dependència (de com a mínim un 38%) 
de les importacions de grans bàsics d’altres països, que utilitzen la tecnologia 
transgènica i el patentament abusiu de llavors. 

b) Davant la crisi, la multiocupació precària dels camperols més pobres i 
l’obligació de continuar la producció en zones vulnerables.
Els que en altres temps van ser productors de grans bàsics, que feien que 
el país fos autosuficient en producció de grans bàsics, es van convertint, 
gràcies a l’abandó de l’estat, l’impacte de les polítiques d’ajust estructural i les 
privatitzacions, en productors cada cop més precaris i en crisi, amb successius 



 68 

endeutaments, i amb pèrdua de terres per mitjà dels crèdits bancaris.
S’inicia una nova fase d’apropiació dels territoris de la selva maia, a partir del 
trasllat de la ramaderia i la producció de grans bàsics des de la costa sud cap 
al Petén. La precarietat de la producció obliga el productor a temps complet a 
convertir-se en un productor a temps parcial que, al seu torn, es converteix en 
els seus períodes de baixa activitat agrícola en venedor informal als mercats 
i carrers, jornaler a les finques de la costa sud i a Mèxic, i emigrant cap a les 
ciutats i cap als EUA.

c) L’huracà Mitch colpeja amb força l’agricultura camperola.
Encara que es va localitzar a la zona de l’atlàntic, l’huracà Mitch va afectar molts 
productors de la zona centroccidental, oriental i sud del país a causa de les fortes 
pluges, inundacions, despreniments, etc. Els danys a la regió centreamericana 
estan comptabilitzats en aproximadament 110,4 milions de dòlars.

Nous grups camperols es depauperen aquí a causa dels endeutaments no 
pagats, la venda de terra per pagar la usura i els nous desplaçaments.

d) Les sequeres i inundacions recurrents i la tempesta Stan.
A la tempesta Stan se li atribueixen a la regió centreamericana un total de 983 
milions de dòlars en pèrdues principalment en la producció. Així que encara no 
recuperats dels impactes de l’huracà Mitch, els productors s’enfronten a aquesta 
nova tragèdia. El corredor sec s’amplia i provoca dues sequeres recurrents que 
provoquen pèrdues als productors de blat de moro de la costa sud. Per al 
període 1961-90, les dades oficials indiquen que ha augmentat la temperatura 
mitjana anual, amb molts més valors càlids que freds, i que ha disminuït el total 
de pluges, amb un augment dels valors secs respecte als humits.61

e) La problemàtica de la desigualtat en l’agricultura a Guatemala: una limitació 
per a l’adaptació.
Guatemala té títols mundials que cap altre país enveja. Competim amb dos 
països més en el campionat de desigualtat pel que fa a la tinença de la 
terra, som subcampions gairebé en analfabetisme i indicadors de baix nivell 
educatiu i d’inversió en salut. Aquesta desigualtat ha contribuït a incrementar 
els nivells de risc dels més pobres davant fenòmens com el canvi climàtic. El 
rostre de la pobresa a Guatemala té faccions indígenes i camperoles, i això fa 
créixer la vulnerabilitat d’aquestes poblacions als fenòmens climàtics extrems. 
Diàriament durant l’època plujosa, la premsa nacional informa a l’opinió pública 
de desgràcies que corresponen en la seva totalitat a famílies que viuen a la vora 
de barrancs, productors que viuen en zones marginals, famílies amb escassetat 
de recursos. “No necessitem un apartheid en l’adaptació al canvi climàtic” 
deia Desmond Tutu en una al·locució per al sistema de Nacions Unides, fent 
referència a la situació desavantatjosa a què fan front els pobres per enfrontar-
se a les calamitats provocades pel canvi climàtic.

61. Vegeu l’informe del Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals al respecte. Guatemala. 2008.
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f) Novament els països anomenats “desenvolupats” exigeixen als països 
empobrits actuar implementant receptes de política de les quals ells se’n 
protegeixen.
Els països que dominen el món no només es pretenen imposar als països 
empobrits en aspectes culturals. En termes de canvi climàtic els països rics, 
els grans generadors de política mundial neoliberal com el G-8 i les grans 
corporacions transnacionals de diferents tipus, així com les institucions 
financeres multilaterals, pretenen també imposar el que nosaltres anomenem la 
“doble agenda”: és a dir, protegir-se d’aquest fenomen amb polítiques públiques 
des dels seus països i promoure als nostres països polítiques públiques que 
desprotegeixen més a la ciutadania. Vegem alguns exemples:

• A partir de determinar que la prevenció en termes d’adaptació és viable, és 
un negoci en voga i representa estalvis econòmics en relació d’1 a 5 dòlars. El 
Regne Unit, per exemple, ha demanat a les autoritats passar d’invertir 3.000 
a un mínim de 8.000 milions de dòlars anuals a curt termini en accions de 
protecció contra inundacions. Han determinat que les llars en risc augmentarien 
si no es prenen mesures en una quantitat de 2 a 3,5 milions de llars a llarg 
termini.
• Londres i Nova York62 protegeixen la ciutadania dels riscos a través de la 
inversió pública en infraestructura.
• El Japó, que el 2004 es va veure afectat per 10 ciclons tropicals i que va tenir 
pèrdues per valor de 14.000 milions de dòlars, ha aconseguit recuperar la meitat 
d’aquests fons a través del mecanisme d’“assegurances”.

Però, quina és la contradicció que envolta allò que aquests països pretenen 
per als nostres?

• Pressionen per tal que es firmin i s’implementin tractats de lliure comerç que 
acabin de reduir l’actuació de l’estat en benefici de la ciutadania, donen amplis 
drets a les transnacionals i fan més lleugera la normativa ambiental.
• En el cas d’Europa, pressionen per tal que es firmi i s’implementi un tractat de 
lliure comerç anomenat Acord d’Associació amb Amèrica Central, els principis del 
qual són els mateixos que els del tractat amb Estats Units i que promou d’igual 
forma la reducció de l’estat i pretén l’apropiació d’activitats estratègiques per 
als països, com ara els serveis públics, les compres públiques i aspectes lligats 
als recursos naturals.
Serà que pretenen ampliar el seu escut d’adaptació i protecció davant el canvi 
climàtic fins a aquesta zona del planeta?

g) La geografia confabula contra la nostra agricultura?
Existeix un altre fenomen que tindrà lloc gairebé amb tota seguretat amb el canvi 
climàtic i és que, mentre el canvi climàtic genera pèrdues milionàries en les 
produccions agrícoles dels nostres països, ja sigui per sequeres, despreniments, 

62. Segons Informes de Nacions Unides de 2007.
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inundacions o altres fenòmens vinculats, en algunes zones dels països rics produirà 
beneficis a mitjà termini. Per exemple, a Espanya molts productors es van alegrar 
l’abril d’aquest any per les bones pluges i la conseqüent bona collita de patates, 
als EUA tret de les pèrdues provocades per les inundacions en alguns estats del 
sud, es preveu que els estats del centre i del nord tinguin un increment dels nivells 
de productivitat agrícola en fruites i vegetals a causa del millor clima. Aquests 
factors augmenten, en los països rics, la temptació de continuar amb els processos 
de dominació mitjançant el control total i global del mercat d’aliments per mitjà 
del control de les importacions cap als nostres països desproveïts, de l’augment 
de la venda d’aliments en grans superfícies sota el domini de transnacionals i de 
l’endeutament amb l’ús de diner plàstic per als més pobres, etc.63

4. HI HA SORTIDES?
Segons molts experts en la tema, estem entrant en un carreró sense sortida, no 
obstant això, és necessari que davant aquesta catàstrofe els pobles puguin tenir 
opcions que els donin esperança i més vida, per això és necessari:

• Escoltar les veus dels ecosistemes per sentir les seves queixes i avisos, i poder 
canviar així d’actitud en totes les esferes i promoure accions que els enriqueixin 
i enforteixin en lloc de deteriorar-los i mercantilitzar-los.
• Impulsar des d’ara mateix estratègies diverses de supervivència, començant 
per demanar als nostres governs que ubiquin les poblacions en llocs més segurs, 
i abandonar definitivament la nefasta visió que el mercat també serà la solució 
de tot. En aquest sentit, s’ha de superar la visió monetarista de l’adaptació. Per 
a que ens serveixen els dòlars en ciutats inundades on no hi ha productes que 
es puguin comprar?
• Demanar a tots els nivells (governamental, societats nacionals, societats 
locals, pobles indígenes, moviments socials, etc.) que els països rics redueixin 
les emissions i abandonin l’apropiació insensata que estan fent de l’atmosfera i 
dels territoris (horitzontal i verticalment).
• Donar als més pobres la informació, per part de les autoritats nacionals, sobre 
la situació de la problemàtica del canvi climàtic.
• Donar suport decididament a la formació, a l’organització, a l’enfortiment i a 
l’acompanyament del Moviment Internacional de Víctimes i Afectats pel Canvi 
Climàtic, el qual es va reunir per primera vegada el juny de l’any passat a El 
Salvador i es disposa en aquest proper bimestre a realitzar la segona trobada, 
per tal de fer sentir les veus de les víctimes tan en l’àmbit local, nacional com 
internacional.

Tant de bo que tot això tingui lloc abans que l’avarícia i l’afany de lucre derrotin 
el sentit comú.

63. Recentment les transnacionals Monsanto, John Deere, ADM, Cargill i una xarxa de promoció 

d’agrocombustibles d’àmbit mundial van anunciar l’inici de la seva campanya per més aliment i energia, 

que pretén una conxorxa agressiva en els congressos dels EUA i altres països, per donar suport a la seva 

política de monocultiu i control alimentari.
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bRAsIL: dE PULmÓ vERd A xEmENEIA 
AGRoINdUsTRIAL.

SERGIO SChLESINGER

Els grups que tenen una forma molt arrelada de produir, que ho fan així 
des de fa 50 o 100 anys, es veuran obligats a canviar. Això no és fàcil. Ha de 

canviar la manera de crear pastures –importat d’Europa i els Estats Units, 
amb el model d’arrasar àrees senceres, sense cap arbre en la pastura. 

(Eduardo D. Assad, Embrapa) 

L ‘escalfament global pot posar en risc la seguretat alimentària de Brasil en 
els propers anys. Segons Embrapa i Unicamp, l’augment de les tempera-

tures pot provocar pèrdues en les collites de gra per valor de 3.700 milions de 
dòlars per al 2020 –una pèrdua que pot saltar a 7 mil milions l’any 2070– i alterar 
profundament la geografia de la producció agrícola de Brasil.

“El país és vulnerable. Si es mantenen les condicions actuals, la producció 
d’aliments està amenaçada. Alguna cosa s’ha de fer, i aviat, en termes polítics”, 
alerta l’enginyer agrícola Eduardo Assad, d’Embrapa Informática Agropecuaria, 
coordinador de l’estudi juntament amb Hilton Silveira Pinto, del Centre 
d’Investigacions Meteorològiques i Climàtiques Aplicades a l’Agricultura de la 
Unicamp (Cepagri). Van avaluar els escenaris futurs per a nou cultius (cotó, 
arròs, cafè, canya de sucre, mongeta, gira-sol, iuca, blat de moro i soja) davant 
l’augment de temperatura previst pel PICC. Les projeccions indiquen que, amb 
excepció de la canya de sucre i la iuca, tots els cultius sofriran una disminució 
de les àrees favorables per a la seva plantació. Si no es fa res per mitigar els 
efectes dels canvis climàtics ni per adaptar els cultius a la nova situació, hi 
haurà una migració de cultius a noves regions a la recerca de millors condicions 
climàtiques. Àrees que avui són les majors productores de gra poden deixar de 
ser aptes per al cultiu molt abans de finals de segle. Una de les conseqüències 
més greus, afirma Pinto, és que la iuca pot desaparèixer de la regió semiàrida. 
Tot i que el cultiu es beneficiï del trasllat a altres punts de Brasil, desapareixerà 
d’allà on avui és més necessari per a la seguretat alimentària.

L’estudi mostra que les àrees cultivades amb blat de moro, arròs, mongeta, 
cotó i gira-sol també sofriran una forta reducció a la regió del nord-est, amb 
una pèrdua significativa de la producció. Tota l’àrea que correspon a l’Agreste 
nordestino, responsable avui de la major part de la producció regional de blat de 
moro, i la regió dels “Cerrados” nordestinos –el sud de Marañón, el sud de Piauí 
i l’oest de Bahía– seran les més afectades. El cafè tindrà poques condicions de 
supervivència a la regió del sud-est. 

A la regió sud, avui més limitada pel que fa a cultius adaptats al clima tropical per 
l’elevat risc de gelades, hi haurà reduccions d’aquestes extremes eventualitats. 
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La regió es tornarà propicia per plantar iuca, cafè i canya de sucre, però soja 
ja no. Aquest cultiu serà el més afectat pel canvi climàtic. L’estudi preveu una 
disminució de fins al 41% de l’àrea de baix risc per a la plantació d’aquest gra en 
tot el país l’any 2070, en el pitjor escenari, amb unes pèrdues de 3.800 milions 
de reals. Això equivaldrà a la meitat de les pèrdues calculades per a l’agricultura 
brasilera d’aquí a seixanta anys com a resultat de l’escalfament global.

La canya de sucre serà la major beneficiària dels canvis climàtics a Brasil. El 
cultiu s’adapta bé a la calor i podrà estendre’s en un àrea com a mínim dues 
vegades major que l’actual. S’espera que la canya, que avui ocupa prop de 7,8 
milions d’hectàrees, pugui estendre’s en fins a 17 milions d’hectàrees el 2020.

  ESCALFAMENT GLOBAL: UNA ALTRA CARA DE LA MONEDA. 
Les activitats econòmiques relacionades directament amb les agroempreses 
estan entre les principals responsables de l’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle al Brasil, sobre tot la desforestació, la ramaderia i l’agricultura. 

CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES NITROGENADOS (kg/ha)
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La desforestació, on destaca l’Amazonia, és la principal responsable de 
les emissions brasileres, amb un 55% del total. La segueixen la ramaderia i 
l’agricultura amb un 25% (més o menys la meitat cadascuna). Així, el 80% de les 
emissions actuals al Brasil vénen d’aquests tres “sectors”. Els estudis indiquen 
que, si no s’adopta cap mesura, la participació del sector agropecuari en les 
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emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) augmentarà d’un 25 a un 
29% entre 2005 i 2030. En aquests moments, la participació de la ramaderia és 
una mica superior, però l’activitat agrícola tendeix a créixer i superar-la. En la 
ramaderia, les emissions de gas metà són el major problema.

Hi ha altres càlculs de la participació del bestiar boví en les emissions de GEH 
al Brasil. Segons Paulo Barreto, de l’Institut de l’Home i el Medi Ambient de 
l’Amazònia (Imazon), no existeix un estudi científic exacte sobre el volum dels 
GEH resultants de la desforestació provocada per la formació de pastures. “No 
obstant això, és possible estimar una magnitud aproximada. Si d’un 75% a un 
80% de la desforestació a l’Amazònia es deu a la creació de pastures, llavors 
només aquest procés a l’Amazònia és responsable del 41 al 48% de les emissions 
de GEH brasileres.” “Si a aquest número li sumem les emissions de l’activitat 
del bestiar de tall en si –segons estudis recents, prop del 9% de les emissions 
totals del país– podem concloure que de forma directa o indirecta la carn bovina 
produeix un 60% dels GEH de Brasil: més del triple de la mitjana global, que la 
FAO calcula en un 18%64.” 

Segons Matheus de Almeida, de l’Escola Superior d’Agricultura Luiz de Queiroz 
(ESALQ-USP), el sector productiu nacional tem boicots i barreres aranzelàries ja 
que, segons la FAO, la mitjana de les emissions del bestiar brasiler (45 kg de CO

2
 

equivalent) és molt superior al del bestiar europeu (entre 15 i 25 kg de carboni) 
per quilogram de carn.
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64 Igor Zolnerkevic, Efeitos globais do bife brasileiro. Scientific American Brasil, núm. 82, març de 2009. 

Disponible a http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/efeitos_globais_do_bife_brasileiro.html.
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Un estudi recent publicat per Cepea-E (Zen, 2009) indica que, a més de la 
destrucció dels ecosistemes, la degradació del sòl i la contaminació dels recursos 
hídrics, la ramaderia contribueix significativament a l’escalfament global. “A 
causa del gran nombre d’animals a tot el món, els càlculs mostren que el bestiar 
boví emet prop d’un 9% del total d’aquests gasos generats per l’acció humana. 
Aquesta participació és major que la de sectors vistos com a contaminants, com 
ara el sector de transports.

QUÈ PODEM ESPERAR?
El Ministeri d’Agricultura també defensa aquesta proposta. Afirma que en els 
propers anys, uns 30 milions d’hectàrees de pastura de baixa productivitat 
hauran de ser alliberats per a l’agricultura mitjançant el sistema d’integració 
conreu-ramaderia. En realitat el que es proposa és el mateix model de producció 
integrada ja vigent per a la producció de pollastre, porc, tabac, soja i altres 
productes agropecuaris, per mitjà del qual el mencionat valor agregat és apropiat 
per a les grans empreses del sector agroindustrial, en detriment de l’agricultura 
familiar. (Schlesinger, 2008)

Tot i que la producció d’agrocombustibles (com la crisi d’aliments) no freqüenta 
els titulars en temps recents, promet seguir creixent i disputant el territori brasiler, 
ja sigui amb la producció d’aliments, o amb la seva vegetació original. La canya 
de sucre és el cultiu que haurà de seguir creixent de manera més accelerada. Tot 
i que això succeeixi sobre tot en àrees degradades, tal com anuncia el govern, 
altres cultius són desplaçats o reduïts. A São Paulo, que ja produeix gairebé el 
60% de la canya de sucre del país, aquest cultiu ha anat ocupant el lloc del 
bestiar. Es pot esperar que, si es mantenen les condicions actuals, l’Amazònia 
sigui la regió preferida per a l’expansió del bestiar boví a Brasil.

El govern brasiler té projectes ambiciosos per a la palma oliera. Segons Folha de 
São Paulo, la primera etapa del programa de cultiu de la palma a gran escala, 
que rep ara els últims retocs del govern, haurà d’ocupar una àrea equivalent a 
gairebé set vegades la ciutat de São Paulo amb plantacions a l’Amazònia.65 Segons 
Reinhold Stephanes, ministre d’agricultura, l’àrea total planejada per a l’expansió 
de la palma oliera a la selva amazònica és deu vegades més gran: equival a la 
superfície de l’estat de Pernambuco. Segons ell, 10 milions d’hectàrees podran 
ser ocupades per la “cosina germana de les palmàcies amazòniques”. Dir “cosina 
germana” és part de l’estratègia per aconseguir el canvi en el Codi Forestal 
Brasiler que permetria la recomposició de les àrees desforestades de l’Amazònia 
amb espècies exòtiques a la selva, com és el cas de la palma oliera, originària 
d’Àfrica. Es calcula que l’àrea plantada actualment és de 70 mil hectàrees, el 
7% de l’objectiu inicial del govern. “Amb un milió d’hectàrees podem deixar 
d’importar i garantim la producció de biodiesel fins a la fase del B-5 (mescla del 
5% al diesel). Això és òptim des del punt de vista econòmic, social i ambiental”, 
assevera el ministre. És evident que la desforestació esperada seria responsable 

65. Marta Salomon. “Governo expandirá dendê na Amazônia”. Folha de São Paulo, 5 d’abril de 2009.
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d’una emissió de gasos amb efecte d’hivernacle molt superior a la reducció 
obtinguda amb la substitució del diesel.

En matèria de monocultius per produir energètics, es preveu un augment 
considerable de l’àrea plantada amb eucaliptus, i no només per expandir la 
producció de paper i cel·lulosa. Els plans de la indústria siderúrgica inclouen 
un fort augment de la plantació amb l’objectiu de proveir els seus forns amb 
carbó vegetal obtingut exclusivament a partir d’eucaliptus. El secretari executiu 
del Ministeri d’Agricultura, Silas Brasileiro considera: “tenim el clima, el sòl 
i les condicions per proveir tot el mercat, principalment el siderúrgic. Si ens 
preocupem d’utilitzar les àrees degradades, sobre tot les de pastura, per al 
cultiu de boscos, tindrem ingressos per al productor i aprovisionament per al 
mercat sense obrir noves àrees”.

Tots aquests projectes prometen desenvolupar-se en àrees d’antigues pastures 
degradades. En les negociacions comercials internacionals, el govern ha prioritzat 
l’eliminació de les barreres externes als productes de l’activitat agropecuària, 
sobre tot carns i agrocombustibles, per tal d’augmentar encara més les seves 
exportacions. Si tot succeeix tal com desitja el govern brasiler, la ramaderia i els 
monocultius seguiran creixent i, amb ells, l’extensió d’àrees degradades. I així 
(s’ha de reconèixer) molt aviat no faltaran àrees degradades.

Referències
Abiove. Produção responsável no agronegócio da soja. Abril de 2007.
Embrapa/Unicamp. “Aquecimento global e a nova geografia da produção agrícola no Brasil”. Agost de 
2008. Disponible a www.climaeagricultura.org.br.
Lima, M. Inventário Estadual de Emissão de Gases de Efeito Estufa no Setor Agropecuário. Embrapa 
Medio Ambiente. Cetesb, 2007.
Schlesinger, S. Lenha nova para a velha fornalha: a febre dos agrocombustíveis. Rio de Janeiro. Fase, 
2008.
Zen, S. “Pecuária de corte brasileira: impactos ambientais e emissões de gases efeito estufa (gee)”. 

São Paulo. Cepea/ESALQ, 2009.
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I A L’EsTAT EsPANyoL, qUè?
VETERINARIOS SIN FRONTERAS

En els últims 16 anys han desaparegut gairebé 10 explotacions agràries cada 
dia66. La destrucció imparable de l’agricultura i la ramaderia camperola ha 

tingut, i té, un gran impacte a l’Estat espanyol. Si un habitant de Mart aterrés 
aquí i mirés el sector agrari veuria de seguida que alguna cosa no encaixa. 
Veuria molta ramaderia, molt gran i concentrada com formigues en zones molt 
concretes del territori. Miraria els ports de mercaderies i observaria un tràfic 
infinit de cereals, soja i altres components de l’alimentació d’aquests animals. 
Si a més agafés un periòdic i llegís la primera frase d’aquest text, la seva cara 
seria un interrogant verd.

Si anteriorment hem vist els mecanismes alimentaris que emeten GEH, ara ens 
centrarem en alguns aspectes i dades “typical spanish”. Un d’aquests aspectes 
és el que anteriorment hem anomenat aliments quilomètrics.

EL NOM DELS ALIMENTS QUILOMÈTRICS. EL CAS DE L’ESTAT ESPANYOL.
Pot existir la temptació d’associar els aliments quilomètrics als anomenats 
“productes de les postres colonials”, és a dir: cafè, sucre, cacau o te, per 
exemple. En realitat, aquests productes són minoritaris en l’anar i venir 
alimentari espanyol/europeu. Si anem una mica més enllà comencem a percebre 
una altra gamma de productes viatgers, “els aliments exòtics”, principalment 
fruites d’origen tropical (bananes, pinya, mangos, kiwis, etc.). Tampoc aquests 
són els principals usuaris de les autopistes internacionals del flux alimentari. Si 
seguim engrandint el zoom ens trobarem amb aliments tradicionalment locals 
però que sabem que cada cop vénen de més lluny (taronges, pomes, raïm, 
melons, etc.). 

Bona part d’aquests aliments quilomètrics en realitat podrien trobar-se al costat 
de casa. Per citar només alguns casos, a l’Estat espanyol s’importen grans 
quantitats de patates, pomes, raïm, cereals, fruits secs o gambes. Es tracta de 
productes tradicionalment associats al nostre ecosistema i que vénen d’Israel, 
Xile, Argentina, Turquia o l’Equador. 

A Barcelona, i simplement amb l’origen d’importació d’aquests 5 productes 
(pomes, raïm, arròs, patates i gambes), hem donat gairebé una volta al món 
(39.000 km), quan tots aquests productes es podrien trobar en un radi de 
menys de 100 km de la ciutat.

66. Institut Nacional d’Estadística. Paral·lelament, en el mateix període han desaparegut 11 
petits comerços de distribució a l’any.
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Aliment % importat/consumit Principal origen extra UE

Pomes 36% Xile

Raïm 34% Xile

Arròs 60% Tailàndia

Finalment podem pensar en el mar i en els seus productes. La pesca i 
l’aqüicultura són també un dels majors inquilins del tràfic alimentari cap a 
Espanya i Europa des de la resta del món. Per a l’Estat espanyol representen el 
6% del total d’importacions.

L’absurditat de l’actual flux alimentari descontrolat es manifesta en situacions 
com les següents:
• Cada dia importem 92.000 kg de patates d’Israel i 48.000 kg de llagostins de 
l’Equador.
• Cada dia importem 330.000 kg de carn de pollastre (21.000 kg de Brasil) i 
exportem 205.000 kg de carn de... pollastre. 
• L’any 2003 Espanya va importar 1,3 milions de quilos diaris de patates de 
França i en va exportar 275.000 kg diaris a Portugal; cada dia importem 220.000 
kg (80.000 tones anuals) de patates del Regne Unit i el mateix dia s’exporten 
72.000 kg (26.000 tones anuals) de patates al... Regne Unit. 
• Cada dia importem 3.500 porcs vius i n’exportem 3.000.

RAMADERIA
Però el leviatan indiscutible dels aliments quilomètrics roman sovint molt ocult: 
la ramaderia industrial.

A Espanya gairebé el 80% dels aliments que s’importen es destinen a l’alimentació 
animal, mitjançant pinsos. Com a exemple, només per a la soja i el blat de moro 
que consumeix la ramaderia intensiva espanyola procedent d’Argentina i Brasil, 
utilitzem 3,5 milions d’hectàrees de superfície agrària d’aquestes regions. Això 
és més que tota la superfície de Catalunya. (VSF, 2007)

En concret, Espanya importa el 40% dels cereals que utilitza i tota la soja 
(99,8%). L’ús dels cereals a Espanya és, bàsicament, per a alimentació animal. 
La ramaderia es menja 3 de cada 4 kg de cereals consumits a Espanya. En alguns 
cereals com el blat de moro o l’ordi el percentatge d’utilització animal, respecte 
del total, és del 85%. I el nivell d’importació del cereal principal (el blat de moro) 
s’eleva al 50%. 

• 1 de cada 2 kg de blat de moro que es consumeix a Espanya és d’importació, 
i 4 de cada 5 kg consumits són per a ramaderia. 

En algunes zones on el pes de l’agronegoci ramader és molt elevat, com per 
exemple a Catalunya, aquestes xifres encara són més embriagadores: simplement 
si prenem tres elements clau de la producció animal: el propi animal i els dos 
principals components del pinso industrial (cereals –especialment blat de moro– 
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i oleaginoses –especialment soja–), ens trobem que la taxa de cobertura de l’any 
2006 era d’un 35%, 7% i 8% respectivament. Traduït: el 65% dels animals que 
utilitza la ramaderia catalana s’importen, i més del 70% dels components dels 
pinsos utilitzats també67. A Catalunya es mesclen els components però res més. 
Tal com es diu: els porcs venen, mengen, caguen i se’n van.

Tal com veiem, la ramaderia corporativa intensiva a Espanya és el principal 
devorador de cereals i el principal motor d’importació. Així mateix és un sector 
clau succionador de la soja que es produeix a Argentina i Brasil en condicions 
de monocultiu. 

• Espanya és avui el principal fabricant de pinsos de la UE , i és que la conversió 
a la revolució ramadera fa que avui en dia Espanya sigui un país assedegat de 
cereals (especialment blat de moro) i de soja per a la fabricació dels pinsos 
animals. Entre els dos productes representen gairebé el 75% de la composició 
dels pinsos animals i la dependència espanyola és total en el cas de la soja i de 
més del 45% en el blat de moro. 
• En els últims 10 anys la importació d’aliments a Espanya ha crescut un 
66%68. 
• El 25% de les mercaderies que es transporten per carretera a Espanya són 
aliments69.

AGROQUÍMICS I FEMS
Un altre element clau generador de NO

2
 en el nostre context és l’emmagatzematge 

i la gestió dels fems amb què ens inunda la ramaderia corporativa. Uns fems 
que, a través de diverses reaccions, alliberen NO

2
 a l’atmosfera. I no només 

l’atmosfera, sinó que són un dels principals contaminants de sòls i aigües de 
les zones ultradensament poblades per la ramaderia industrial. 

• A Catalunya, paladí de la producció industrial de porc, l’emmagatzematge i la 
gestió de fems equival al 10% de l’emissió de GEH del transport.70

Però res indica que puguem corregir una sobredensitat clarament contaminant 
i insostenible, de fet, cada cop estem pitjor. Entre 1997 i 2005, Espanya va ser 
el país que més va créixer en densitat ramadera de la UE (excepte Dinamarca, 
la resta han reduït aquesta densitat). I tot això sense entrar en els altres molts 
efectes agressius que té la “gestió” de fems i purins com a contaminants 
d’aqüífers i sòls agrícoles, eutrofitzacions i alteració ecosistèmica.

67. Calculant els percentatges mitjans de cereals, oleaginoses i resta de components significatius 
en els pinsos industrials i els corresponents percentatges d’importació.

68. AEAT. Duanes espanyoles.

69. Dades del Ministeri de Foment per al 2005, expressades en tones-quilòmetre i per a productes 
agrícoles, farratges, animals vius i productes alimentaris.

70. http://www.gencat.net/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf
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NOVA CULTURA DEL TERRITORI
Per tal de realitzar una anàlisi correcta i completa sobre com l’actual model 
agrícola intensiu i industrial genera canvi climàtic, ens hem de situar en l’àmbit 
del territori71. Una gestió del territori (i el territori és eminentment rural) basada 
en la producció agroecològica, la bona utilització i preservació de la biodiversitat 
per bones pràctiques agroramaderes, el replantejament i reversió del procés de 
“cimentació” del nostre espai rural (el canvi de camps de cultiu per taques de 
ciment, la hiperconstrucció d’habitatges i infraestructures), i la correcta preservació 
i utilització dels boscos i altres ecosistemes, en definitiva, recuperar l’absoluta 
importància de l’entorn natural i la pràctica agroramadera realment sostenible 
i camperola com a motor del “refredament” del planeta davant els models que 
l’“escalfen” i acceleren el canvi climàtic. Esquarterant el territori i desposseint-lo 
d’usos agraris camperols avancem a gran velocitat cap al canvi climàtic.

El primer objectiu de la gestió del territori, en el marc de la nova cultura del 
territori, ha de ser la preservació i millora del funcionament ecològic de la 
matriu territorial entesa com un tot.

Entre altres evidències es recorda que:
• El territori és un bé no renovable, essencial i limitat.
• El territori és una realitat complexa i fràgil.
• El territori conté valors ecològics, culturals i patrimonials que no poden reduir-
se al preu del sòl.
• Un territori ben gestionat constitueix un actiu econòmic de primer ordre.72

En definitiva, la nova cultura del territori, amb un nou enfocament de la 
producció agroramadera que passi de la intensiva-industrial a l’agroecològica, 
amb un món rural viu, i amb la sobirania alimentària com a gran paradigma a 
implementar, ofereix una clara resposta (potser l’única) al canvi climàtic des del 
sector agroalimentari. 

71. Més informació a http://age.ieg.csic.es/docs_externos/06-05-manifiesto_cultura_territorio.pdf i 
http://www.geografos.org/manifiesto/manifiesto.htm

72. Extret de http://age.ieg.csic.es/docs_externos/06-05-manifiesto_cultura_territorio.pdf
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