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1. Pròleg

Bernat Solé. Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència
L’alimentació és un dret humà, però assegurar una alimentació adequada per a tothom és encara un
repte per assolir. Si abans de la pandèmia de la COVID-19 ja s’estimava que al món hi havia 135 milions
de persones que patien fam severa, les conseqüències econòmiques i socials d’aquesta crisi sanitària
podrien fer duplicar aquesta xifra a final de 2020, segons han alertat les Nacions Unides1.
A Catalunya, la disminució de l’activitat econòmica i la consegüent pèrdua d’ingressos de moltes
persones, especialment les més vulnerables, ha produït un gran increment de la demanda de les
entitats que donen aliments a qui no pot adquirir-los per mitjans propis. També el sector productiu s’ha
vist afectat per les conseqüències del tancament de fronteres i la dificultat de contractar treballadors
temporers, i dels canvis en alguns canals de distribució, que els ha dificultat la comercialització dels
seus productes, de vegades molt peribles.

«Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura
sostenible» és un dels ODS, i és que el sistema agroalimentari, a més de la funció cabdal d’alimentarnos, té un paper central en la configuració del nostre model de desenvolupament. Diversos estudis
i experts situen el model de producció i consum d’aliments com un dels eixos claus en la necessària
transformació de les nostres societats vers la sostenibilitat.
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La COVID-19 ha posat en evidència la nostra fragilitat i la necessitat de treballar en la resiliència del
sistema2. Cal llegir bé tot el que aquesta crisi ens ensenya per construir una societat més inclusiva i
equitativa, pròspera i capaç de desenvolupar-se dins dels límits del planeta. L’Agenda 2030 i els 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marquen les fites per assolir aquest futur.

Per aquest motiu, l’any 2018, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) va
aprovar el seu informe Mengem futur, en el qual subratlla la rellevància de tot el sistema agroalimentari
per a la seguretat alimentària i la sostenibilitat del nostre país. Si no l’heu llegit, us el recomano.

Amb la vocació de ser un agent actiu d’intercanvi entre Catalunya i la comunitat internacional, el
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, mitjançant la col·laboració del
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i el CADS, va convidar el passat 11 d’octubre
de 2019 cinc experts de diversos països europeus a compartir les seves reflexions i recomanacions
per transformar el sistema agroalimentari i avançar cap a una societat més sostenible. La conferència
internacional, titulada Mengem futur, es va celebrar al Recinte Modernista de Sant Pau3.
Així doncs, tant per aquesta bona acollida com per la rellevància de les exposicions que hi van tenir
lloc, tinc la satisfacció de presentar-vos la publicació de la relatoria d’aquesta conferència. En aquest
moment, escoltar veus expertes per repensar les nostres societats esdevé més necessari que mai.
Entre tots, transformarem Catalunya i millorarem el món4.
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En aquest moment, i enmig d’una pandèmia que hem de veure quines conseqüències tindrà en la manera
com les societats se segueixen organitzant, s’ha publicat l’estratègia de la Comissió Europea per a un
sistema agroalimentari sostenible De la granja a la taula (Farm to Fork), una de les iniciatives principals
del Pacte verd (Green Deal). Les polítiques per a l’assoliment dels acords de París i l’Agenda 2030 ja
no són només imprescindibles per respondre al canvi climàtic i les desigualtats, sinó que marquen el
camí per a la recuperació social i econòmica de la crisi originada per la COVID-19, i cal reforçar-les i
accelerar-les.

2. Presentació i intervencions institucionals
Teresa Jordà. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació

El 25 de setembre de 2018, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla nacional per a la implementació
de l’Agenda 2030, amb la voluntat de concretar compromisos d’actuació per assolir els 17 ODS. Entre
aquests objectius hi ha, com sabeu, el d’acabar amb la fam al món, assolir la seguretat alimentària i
promoure l’agricultura sostenible de cara a l’any 2030.
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A Catalunya, el conjunt de la indústria agroalimentària, pel seu volum de negoci, equival al 16,28%
del PIB. A la vegada, però, hem vist com en temps recents es produïa l’abandonament del món rural
en favor de les àrees urbanes. Per tot això, tenim molt clar que hem d’abordar, amb cogestió, una
nova política alimentària de país. Per poder-la dissenyar hem creat el Consell Català de l’Alimentació
(CCA), que ja està treballant i generant debat i propostes que es concretaran en un pacte nacional
per a la política alimentària del país. Aquest pacte serà, doncs, l’instrument per organitzar la política
alimentària, la qual tindrà com a objectiu primordial dignificar el sector agroalimentari i valorar el
paper fonamental de les comarques en relació amb l’àrea metropolitana.
Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’ha posat en funcionament l’eina
Canal Aliment, que és el braç informatiu del CCA sobre les característiques dels aliments, la situació
del sector productiu català i qualsevol qüestió relacionada amb l’alimentació a Catalunya. Reduir el
malbaratament alimentari també és un repte d’atenció prioritària: de fet, Catalunya s’ha compromès
a reduir en un 50% el malbaratament alimentari l’any 2020 respecte dels nivells existents el 2010.
En aquesta línia, el Parlament de Catalunya també ha engegat recentment el procés de tramitació de
la Llei de reducció del malbaratament alimentari, un marc normatiu per articular les accions contra
el malbaratament alimentari en els propers anys5. Addicionalment, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha presentat la primera Guia per a la implantació d’un pla de prevenció
i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries. Per abordar
aquesta problemàtica, cal establir amb claredat les definicions de malbaratament i pèrdua.
Millorar la sostenibilitat del sistema alimentari és un objectiu que comportarà millores en el medi
ambient i la salut pública, però contribuirà, també, a la fixació de població al territori, alhora que
també implicarà més suport al sector primari del país i, per tant, serà un procés beneficiós per a
l’economia catalana i el conjunt de la societat i el paisatge.
Hem de seguir treballant per entendre el concepte gastronomia com a expressió de la identitat i la
cultura. Defensar el plaer vinculat a l’aliment i el dret al gaudi amb un nou sentit de responsabilitat,
de consum de proximitat, tenint en compte l’equilibri amb l’ecosistema, la defensa de la biodiversitat
i el compromís ètic amb els productors.
Per acabar, deixeu-me apuntar que, a més de cobrir les necessitats de nutrició bàsiques, l’alimentació
està relacionada amb aspectes vitals per al benestar, com són la il·lusió i el plaer, l’esforç, la cultura,
les relacions socials i el compromís amb el territori. Per tant, el sistema alimentari té un impacte
cabdal en la felicitat individual i col·lectiva. Siguem-ne conscients i actuem en conseqüència. Molt
bona jornada.

Laura Foraster i Lloret. Secretària general del Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat)
Diplocat és un consorci publicoprivat, hereu del Patronat Catalunya Món i del Patronat Català Pro
Europa, creat l’any 1982, amb 38 membres, que té l’objectiu de connectar Catalunya en l’àmbit
internacional i facilitar l’intercanvi de persones, idees i projectes. La composició del consorci és
diversa i compta amb les principals institucions públiques catalanes, totes les universitats públiques
i privades, escoles de negocis, centres acadèmics, i entitats d’àmbit empresarial, social i esportiu.
Diplocat fa diplomàcia pública sota el lema del Pla estratègic aprovat el juliol de 2019: Diàleg
internacional: Connectem. Projectem. Capacitem. L’eix de connectar inclou la voluntat de fer que
Catalunya participi al màxim dels grans debats globals, amb veu pròpia, tot aportant l’experiència
i el coneixement del país. En el passat hem organitzat jornades internacionals semblants a aquesta
sobre populisme i xenofòbia, la tercera revolució industrial de Jeremy Rifkin, refugi i immigració o el
paper dels municipis en la diplomàcia pública, entre d’altres.
Promovem aquests debats perquè una part clau de la diplomàcia pública, si no la més important
de totes, és la capacitat d’escoltar el públic al qual ens volem adreçar. Molts cops, i com a resultat
d’escoltar, s’ha d’adaptar la manera de relacionar-se amb el món per arribar al màxim d’actors
influents.
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Catalunya vol aportar valor afegit als problemes compartits i generar amb altres actors internacionals
un relat i una estratègia comuns per tal d’afrontar reptes globals; per això és important generar
aquests espais de debat i de trobada.
El tema que ens ocupa avui és el de l’alimentació sostenible, amb l’objectiu que destacats experts
europeus en l’àmbit de la seguretat alimentària i la sostenibilitat presentin les seves anàlisis sobre
els sistemes alimentaris, els reptes que planteja el context actual, en què els recursos naturals cada
cop són més escassos i un canvi global està alterant el planeta, i les propostes d’accions per superarlos. Estic convençuda que és i serà un dels grans temes de l’agenda política mundial de les properes
dècades.
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Joan Vallvé. Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible (CADS)
El CADS va ser creat l’any 1998, poc després de la Conferència del Medi Ambient i Desenvolupament
de les Nacions Unides de Rio de Janeiro de 1992, coneguda com a Cimera de la Terra. Durant aquests
anys, sota les tres presidències que ha tingut, Pere Duran Farell, Gabriel Ferraté i Ferran Rodés, el
CADS ha fet una gran feina juntament amb els seus consellers i conselleres.
El CADS exerceix les seves funcions amb caire independent i global, amb voluntat de fer avançar el
Govern i la societat catalana en el seu conjunt en el camí irrenunciable cap a la sostenibilitat. Des de
la seva creació, ha promogut el diàleg entre la societat civil, el món acadèmic i les administracions, i
ha assessorat el Govern en tot allò que té a veure amb la sostenibilitat. S’han presentat nombrosos
informes sobre temes clau, com ara la transició energètica, els reptes demogràfics, la gestió de l’aigua,
la protecció de la biodiversitat, l’economia circular o la gestió del litoral i el medi marí.
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El CADS s’involucra també en iniciatives internacionals i, des de 2015, presideix la Xarxa Europea de
Consells Assessors en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC), que reuneix 14 consells
assessors en matèria de medi ambient i sostenibilitat de governs estatals i regionals d’Europa. Des
d’aquesta Xarxa, s’intercanvien coneixements i s’organitzen debats estratègics d’àmbit europeu.
La jornada d’avui és resultat de la reflexió feta des del CADS per millorar la sostenibilitat del sistema
alimentari, que es va materialitzar en l’informe Mengem futur. Aquest informe analitza els principals
reptes del sistema de proveïment i consum d’aliments i planteja propostes estratègiques, amb l’objectiu
d’assegurar, a mitjà i llarg termini, una alimentació saludable, nutritiva i suficient per a tothom.
L’informe analitza, entre altres aspectes, la situació del sector productor i dels intercanvis
internacionals d’aliments, l’evolució observada cap a un consum de més calories, més carns i més
productes processats que 10 anys enrere o les dificultats econòmiques que tenen algunes persones
per accedir a una alimentació adequada.
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Davant de la situació actual, l’informe destaca la necessitat de:
Mantenir la capacitat productiva del sistema alimentari
Avançar cap a mètodes més sostenibles de producció
Reforçar la resiliència al canvi global
Impulsar dietes més saludables d’acord amb la tradició mediterrània
Reduir el malbaratament alimentari
Vetllar perquè tothom pugui accedir a una alimentació en quantitat i qualitat suficients
Per tal d’implementar les propostes que l’informe suggereix, cal tenir present la multidimensionalitat
i les connexions intersectorials d’aquesta diagnosi. El sistema de producció i distribució d’aliments
condiciona el model de consum i, per tant, la salut. Però l’educació també condiciona aspectes com
els hàbits alimentaris, per tant, la salut, la generació i gestió de residus o la vocació agrària, que són
determinants per a la sostenibilitat en l’àmbit de l’alimentació. La visió sistèmica i la complicitat de
tots els actors és, per tant, imprescindible per abordar aquests reptes. Per aquest motiu, el CADS
proposa elaborar una estratègia alimentària integrada i avançar en la redacció i l’aprovació del Pacte
nacional per a la política alimentària, que està treballant i conduint el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En els darrers mesos, són molts els informes del món polític i acadèmic que afirmen la necessitat
de canviar el model de producció i consum d’aliments per poder assolir la sostenibilitat global.
Davant d’aquest context, quan Diplocat va proposar al CADS organitzar conjuntament una jornada
d’abast internacional, ambdues organitzacions van tenir clar que en aquest moment calia parlar de la
sostenibilitat del sistema alimentari.

Alfred Bosch. Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència (2018-2020)
Des de la dècada de 1990, la pobresa extrema s’ha reduït més de la meitat, però encara avui afecta
un 10% de la població mundial (més de 700 milions de persones). La població mundial el 2050
augmentarà fins a 10.000 milions de persones (aproximadament un increment del 30% respecte de
l’actualitat), i si es manté i generalitza el canvi de dieta que comporta l’augment de poder adquisitiu
d’àmplies capes de la població en països actualment en vies de desenvolupament, la producció
d’aliments haurà d’augmentar pràcticament un 60%.
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En aquest context, calen accions efectives amb urgència en multitud de camps: planificació territorial,
educació de productors i consumidors, polítiques de salut pública, reducció de la pobresa, gestió
d’ecosistemes, etc. Cal destacar, d’altra banda, que la sostenibilitat, en sentit ampli, inclou tot allò
relacionat amb la justícia social i l’equitat: la qualitat democràtica de les institucions, la plena igualtat
de gènere, l’equilibri entre el món rural i el món urbà, i altres aspectes que també recull l’Agenda
2030. Voldria apuntar, en aquest sentit, que hi ha una clara relació entre estimar la pròpia terra,
estimar el planeta i estimar-nos i respectar-nos els uns als altres; la sostenibilitat ambiental no es pot
deslligar de la sostenibilitat de la convivència entre els humans.
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’ONU l’any 2015 i han calgut alguns anys perquè se n’implementin
legislacions regionals. El passat 25 de setembre, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla
nacional per a la implementació de l’Agenda 2030, iniciat la legislatura passada, que inclou més de
900 compromisos assignats clarament a cada departament de la Generalitat de Catalunya i que
s’hauran de complir.

Esperem que aquesta jornada sigui, doncs, molt profitosa per a tothom.

Mengem futur
Conferència internacional sobre sistemes alimentaris sostenibles

Molts d’aquests compromisos incideixen en la manera com mengem i com obtenim els aliments,
perquè tots i cadascun dels ODS de l’Agenda 2030 plantegen transformacions que afecten el
sistema alimentari. En aquest sentit, l’informe del CADS Mengem futur, que és l’element inspirador
d’aquesta conferència, ja exposa la naturalesa multidimensional de l’alimentació i els experts que
avui hem convidat hi aprofundiran, aportant propostes i recomanacions per avançar cap a models de
producció i consum d’aliments més sostenibles i saludables.

3. Ponències
Introducció del moderador

Arnau Queralt i Bassa. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la
Generalitat de Catalunya (CADS) i president de la Xarxa Europea de Consells Assessors en Medi
Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC).
En organitzar una jornada internacional sobre el sector alimentari, per què es va escollir donar-hi el
títol Mengem futur? Aquesta denominació deriva de la constatació que allò que mengem avui afectarà
el nostre desenvolupament com a persones i les decisions que ara es prenguin —o deixin de prendre’s—
en matèria agroalimentària, des de l’estrictament agrària fins a la urbanística o educativa, afectaran de
manera molt important la vida de les generacions futures.
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El sistema alimentari és clau per fer avançar les societats cap a models de desenvolupament més
sostenible, fet sobre el qual hi ha una conscienciació creixent a escala internacional. Diversos estudis
situen la producció i consum d’aliments al centre d’aquesta transformació, juntament amb l’energia,
l’economia, l’equitat social o la biodiversitat.
L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible dedica específicament un ODS, concretament el
número 2, al sistema alimentari per «posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la
nutrició, i promoure l’agricultura sostenible». Però en l’Agenda, en què les mateixes Nacions Unides ja
alerten que els ODS i les seves fites són de caràcter integrat i indivisible, s’hi inclou la determinació de
reduir el malbaratament alimentari (ODS 12), reduir la mortalitat per malalties no transmissibles (ODS
3), adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes (ODS 13), o construir
aliances que permetin abordar de manera conjunta tots aquests reptes (ODS 17), per citar-ne tan sols
alguns exemples.
Cal, doncs, una visió sistèmica del sistema alimentari i plantejar propostes integradores. Això és el
que han fet els experts i expertes que participen en aquesta conferència i que tenim l’honor d’acollir

avui a Barcelona. Tots formen part d’equips de persones que han analitzat el sistema alimentari en la
seva globalitat i han recollit les seves reflexions i recomanacions en informes que són públics i que us
animem a consultar.
Marta G. Rivera Ferré és autora del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC)
i avui exposarà el seu darrer informe especial sobre la terra i la seguretat alimentària. Krijn Poppe
presentarà les reflexions del grup d’experts de la Comissió Europea FOOD 2030 per a un sistema
alimentari europeu sostenible i saludable. Alberto Garrido explicarà el darrer informe del Consell
Assessor Científic de les Acadèmies Europees (EASAC), que identifica les oportunitats i reptes
per a la recerca en seguretat alimentària. Eeva Furman, autora de l’Informe de les Nacions Unides
sobre desenvolupament sostenible global 2019, compartirà les seves conclusions sobre el potencial
transformador de les dietes sostenibles. Finalment, Peter Schmidt, president de l’Observatori del
Desenvolupament Sostenible del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), exposarà com la societat
civil pot contribuir al desenvolupament d’una política alimentària integral a Europa.
Després de les seves explicacions, s’obrirà un torn de debat per tal que puguin resoldre dubtes i poder
compartir les reflexions amb el públic, que, de ben segur, seran també molt enriquidores.
Moltes gràcies als nostres convidats per ser aquí i moltes gràcies també a tot el públic assistent,
perquè entre tots avancem cap a un sistema alimentari més just, més saludable i que mantingui el
desenvolupament humà dins dels límits del planeta.

Marta Rivera Ferré, directora de la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris per a la
Transformació Social, Universitat de Vic, i autora líder dels capítols Àrees rurals (5è Informe d’avaluació)
i Seguretat alimentària (informe especial El canvi climàtic i la terra) del Grup Intergovernamental
d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC).

L’informe especial sobre la terra ha estat una tasca d’interès perquè ja des del 2014, amb la publicació
del 5è Informe d’avaluació, els experts en gestió forestal i agroambiental assenyalaven la necessitat
d’elaborar un estudi dels sòls i la seguretat alimentària en relació amb el canvi climàtic. Des del 2015,
els sectors de l’agricultura i l’alimentació han adquirit encara més importància entre els objectius
d’estudi de l’IPCC, i, per primera vegada en uns acords internacionals (els de París), la seguretat
alimentària va aparèixer com un punt destacat. Durant l’elaboració de l’informe es van revisar més de
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L’any 2019 es va publicar un informe especial del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi
Climàtic (IPCC) en relació amb la terra, El canvi climàtic i la terra: informe especial de l’IPCC sobre
canvi climàtic, desertificació, degradació dels sòls, gestió sostenible de les terres, seguretat alimentària i
els fluxos dels gasos amb efecte d’hivernacle als ecosistemes terrestres. L’IPCC disposa de tres grups de
treball (Grup 1, Bases biofísiques del canvi climàtic; Grup 2, Impactes, adaptació i vulnerabilitat, i Grup
3, Emissions i mitigació). Amb una periodicitat d’entre cinc i set anys, cada grup publica un informe
d’actualització sobre el seu camp segons els coneixements més recents. L’IPCC també elabora, de
manera esporàdica, informes especials sobre temes concrets. Durant el període actual, del 6è Informe
d’avaluació, s’han encarregat informes especials sobre tres temes: l’escalfament d’1,5 °C, la terra i la
seguretat alimentària, i els oceans i la criosfera en un clima canviant. Els informes especials són molt
importants perquè apleguen experts dels tres grups entorn d’un mateix tema; en el cas de l’informe
que s’exposa, entorn la terra. Això permet avaluar aquest tema des d’una perspectiva interdisciplinària,
analitzant de manera conjunta les opcions d’adaptació i mitigació i, d’aquesta manera, identificar les
més eficients, és a dir, aquelles mesures que permeten a la vegada mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic.
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Informe especial de l’IPCC El canvi climàtic i la terra

7.000 publicacions i es van rebre més de 28.000 comentaris, que l’IPCC va respondre íntegrament
mitjançant tres processos de revisió externa.
Una de les principals conclusions de l’informe indica que el sector agrícola és un emissor net de gasos
amb efecte d’hivernacle (GEH) però, amb coneixement adequat i bones pràctiques en la gestió del sòl,
també podria ser un embornal de carboni.
Les transformacions que es puguin fer en aquesta direcció no poden basar-se únicament en les ciències
naturals, l’agronomia i la zootècnia, sinó que, també, han d’incloure criteris de justícia social i equitat
per tal de donar lloc a sistemes productius sostenibles. Juntament amb la desertificació i la degradació
del sòl, la seguretat alimentària és un aspecte central de l’informe, ja que gairebé el 50% del sòl
mundial lliure de gel s’empra per a la producció d’aliments. És a dir, en el disseny i estratègies del sector
agroalimentari cal tenir en compte que les pràctiques en la producció d’aliments són el factor amb més
capacitat d’influir en l’erosió i la degradació del sòl: el 37% dels sòls lliures de gel es destina a pastures
i alimentació animal, i el 12% a cultius. A més, el 25% dels sòls estan degradats per l’activitat humana, i
un 45% dels sòls es troben en zones àrides acullen 2.000 milions d’habitants.
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D’altra banda, per tal de desenvolupar bones estratègies amb repercussions pel que fa tant a emissions
com a les possibles adaptacions al canvi climàtic, la seguretat alimentària s’ha d’abordar no només des
del punt de vista de la producció, sinó també del processament, transport i conservació d’aliments, és a
dir, des d’una perspectiva de sistema alimentari.
L’informe constata que actualment el 50% de la població mundial no està ben alimentada o no té
garantida la seguretat alimentària: 815 milions de persones passen gana de manera quotidiana, 700
milions pateixen obesitat, 2.000 milions tenen una dieta amb un perfil nutricional deficient, i 1.900
milions de persones tenen sobrepès. L’objectiu és alimentar tota la població d’una manera saludable i,
tal com es destaca per primer cop en aquest informe, de manera mediambientalment sostenible.
L’informe estudia la relació entre sòls i canvi climàtic des de dos punts de vista:
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a) Emissions degudes al sector agrari i alimentari
La producció agrària, juntament amb els canvis d’usos del sòl, suposa un 23% de les emissions de GEH,
i si s’hi inclou tot el sector alimentari, amb les etapes de postproducció i transport, fins a un 37%. Pel
que fa a l’agricultura, alguns cultius de productes d’ús molt generalitzat provoquen un gran canvi d’ús
del sòl (desforestació) i generen, per tant, una gran quantitat d’emissions. Així doncs, a tots els països,
tant el consum individual com les polítiques que el condicionen són determinants per a les emissions de
l’agricultura a escala global vinculades a la desforestació. A l’informe es destaquen també les emissions
de metà (CH4), vinculades a la producció d’arròs i el procés de ruminació, i d’òxid nitrós (N2O), lligades
fonamentalment a l’ús de fertilitzants.
La ramaderia té un impacte molt gran mitjançant diferents vies. L’informe destaca que a moltes zones
del món (per exemple, Europa) hi ha un consum excessiu de proteïna d’origen animal, i que una dieta més
saludable i sostenible no hauria de renunciar a consumir-ne, però l’hauria d’emprar amb moderació. La
carn aporta alguns nutrients difícils d’adquirir per altres mitjans, en particular la vitamina B12, i introduir
animals en la producció d’aliments és, també, necessari per a la gestió sostenible dels sòls i els paisatges,
mitjançant la ramaderia extensiva. En tot cas, és evident la necessitat de reduir el consum de productes
d’origen animal en algunes parts del món.
La ramaderia intensiva genera una gran quantitat d’emissions de CO2 a través del canvi d’ús del sòl
per a l’obtenció de pinsos i de N2O derivat de la gestió de purins i dels fertilitzants necessaris per a la
producció de pinsos. Per exemple, la palma d’oli i la soja són responsables del 3,8% de les emissions de
CO2 associades a la ramaderia. Encara que els grans canvis d’ús del sòl deguts a la soja es produeixin

principalment al continent sud-americà, el sistema alimentari actual fa que la major part d’aquesta soja
s’empri per fabricar pinsos que, al seu torn, serveixen per produir carn venuda arreu del món, incloent
Catalunya. La producció d’aliments per a l’alimentació dels animals, majoritàriament en la forma de
pinso, suposa un 41% de les emissions totals de la ramaderia. El 44% de les emissions de la ramaderia és
en forma de CH4, amb contribució preponderant dels remugants.
Per planificar la transformació del sector alimentari cal comprendre el comportament dels diversos GEH.
El CO2 és la referència i té un potencial d’escalfament global (PEG) igual a 1 i un temps de residència a
l’atmosfera de més de cent anys. L’N2O té un PEG entre 265-298 i, també, perdura a l’atmosfera més de
cent d’anys. Per la seva banda, el CH4 només dura uns 10 anys a l’atmosfera i té un PEG de 28-36 (és el
més vinculat a la ramaderia, també l’extensiva).
Per aquestes raons, la transició nutricional que s’ha donat en les darreres dècades (l’increment del
consum de carn, sucres i processats al món desenvolupat i a àrees urbanes d’arreu del món) va molt
en detriment de la sostenibilitat i la qualitat alimentària. L’informe constata que si Europa reduís un
50% el seu consum de carn, alliberaria un 23% dels sòls per a altres usos i reduiria un 30% l’emissió
de GEH, fonamentalment CH4 i N2O. A la vegada, destaca que les pèrdues i el malbaratament
alimentari representen un 8-10% de l’emissió de GEH, i les emissions associades a processos postfinca
(fonamentalment el transport i la conservació), entre el 5 i el 10%.
b) Impactes del canvi climàtic sobre el sector

Disponibilitat
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L’informe estudia els efectes del canvi climàtic sobre les quatre dimensions de la seguretat alimentària:
disponibilitat, accés, ús i estabilitat.

És la dimensió, en si mateixa, més relacionada amb la producció. A l’informe es constata
que ja s’ha observat una disminució global dels rendiments dels cultius a causa del canvi
climàtic. Si bé hi ha algunes diferències regionals i entre cultius (per exemple, a la República
Txeca s’ha observat un increment del rendiment del cogombre), en general el canvi climàtic
suposarà un enduriment de les condicions de cultiu, especialment a la Mediterrània.

Ús
L’informe destaca que la qualitat de l’alimentació va lligada a la de l’aigua, per poder netejar
i cuinar els aliments amb seguretat. La qualitat de l’aigua estarà molt afectada per les
sequeres i inundacions vinculades al canvi climàtic. D’altra banda, també s’ha observat que
el contingut de nutrients del blat disminueix quan la concentració de CO2 augmenta. En el
cas concret del blat, es va detectar un empobriment en el contingut total de proteïnes i de
zinc, i efectes fisiològics similars podrien ser freqüents entre els productes agrícoles que
consumim, fet que també afectaria l’ús dels aliments.
Estabilitat
Manteniment de les dimensions anteriors al llarg del temps.
Pel que fa a les mesures i recomanacions davant la situació descrita, l’informe proposa un seguit
d’estratègies i avalua com contribuiria cadascuna a la mitigació, adaptació, desertificació, degradació
dels sòls i seguretat alimentària, per tal d’identificar les que siguin més eficients i que tinguin un impacte
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Accés
El preu és el factor més determinant i sovint depèn de factors climàtics a grans zones
productives llunyanes. Per exemple, l’increment del preu del blat l’any 2008, a causa d’una
sequera a Rússia, va provocar forta inestabilitat a països llunyans i revoltes socials com la
Primavera Àrab. L’enderrocament del govern d’Haití també tenia com a rerefons un gran
increment dels preus d’aliments bàsics.

més transversal i integrat. Aquestes estratègies, seleccionades a partir de la literatura científica, es
divideixen en tres categories:
Opcions basades en l’ús de la terra (per exemple, augmentar la productivitat o la diversificació
agrícola, reduir la desforestació, o reduir l’erosió i salinització dels sòls).
Opcions basades en la cadena de valor (com ara, introduir canvis en la dieta, disminuir les
pèrdues alimentàries o millorar l’eficiència energètica en els sistemes alimentaris).
Opcions basades en la gestió dels riscos (urbanisme o diversificació de les formes de vida).
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De la inspecció d’aquest conjunt de propostes, es conclou que la majoria de les estratègies més
adequades, és a dir, aquelles que aborden més d’un dels reptes a la vegada (mitigació, adaptació,
seguretat alimentària, degradació, desertificació), no són solucions basades en innovacions
tecnològiques, sinó que tenen a veure amb la gestió, com per exemple la recomanació de mantenir
la matèria orgànica al sòl per evitar-ne l’erosió. Aquesta seria una de les mesures més beneficioses
perquè retiraria CO2 de l’atmosfera i, a més, reduiria l’evapotranspiració i la necessitat de reg, de
manera que ajudaria en els aspectes de mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi climàtic,
seguretat alimentària i lluita contra la degradació dels sòls. Per implementar aquesta estratègia, cal
tenir en compte el coneixement tradicional de la producció agroramadera a cada regió, i reutilitzar-lo
per renovar els sistemes productius actuals aprofitant la comprensió que dona la ciència moderna,
sense necessitat de gaire innovació tecnològica addicional.
Així mateix, en les estratègies es dona molta importància tant a la diversitat pel que fa a l’agrobiodversitat
en relació amb la producció d’aliments, com a la diversitat en la dieta, a la qüestió de gènere i a la
necessitat de canviar la governança dels sistemes alimentaris.
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En aquest sentit, totes les estratègies impliquen la participació d’actors de diversos àmbits. Per tant,
és fonamental desenvolupar programes i polítiques que impliquin administracions de diferents escales
coordinadament, i que siguin multisectorials, involucrant el sector primari però, també, el sector de la
salut pública i el de l’educació, per tal d’implementar els canvis necessaris en el sector de la producció i
distribució d’aliments.
Un concepte molt important és el d’ambient alimentari, que inclou tots els condicionants que
determinen els aliments que les persones adquireixen (preu, accessibilitat, etc.). Les polítiques tenen
molt de pes en la determinació de l’ambient alimentari i tenen, per tant, un gran impacte en el tipus
de consum de la societat i, des de determinades institucions, es podria aconseguir un fort impacte
positiu en relació amb la seguretat alimentària i el canvi climàtic. El fet que les polítiques que regulen
el sector alimentari són determinants en l’ambient alimentari es pot exemplificar amb els anomenats
deserts alimentaris (food deserts). Molt freqüents als Estats Units, són barris, fonamentalment en
zones de baixos recursos econòmics, en els quals és gairebé impossible trobar un establiment de
venda de productes frescos i més fàcil trobar establiments tipus McDonald’s. Els pocs productes
frescos que s’hi poden trobar són, a més, més cars que les hamburgueses. D’aquesta manera, la gent
de menys recursos no pot accedir a una alimentació saludable i de qualitat i només té accés a dietes
deficients. Són aquestes persones les que més pateixen la pandèmia de l’obesitat.
Conclusions i recomanacions principals
El sector agrícola és un emissor net de GEH, però amb la gestió del sòl adequada també podria ser
un embornal de carboni.
Gairebé el 50% del sòl mundial lliure de gel es dedica a la producció d’aliments (37% a pastures i

alimentació animal, i 12% a cultius); per tant, les pràctiques en la producció d’aliments són el factor
amb més capacitat d’influir en l’erosió i la degradació del sòl.
Actualment el 50% de la població mundial no està ben alimentada o no té garantida la seguretat
alimentària: 815 milions de persones passen gana de manera quotidiana; 1.900 milions tenen
sobrepès, de les quals 700 milions pateixen obesitat, i 2.000 milions tenen una dieta amb un perfil
nutricional deficient.
La producció agrària i els canvis d’usos del sòl suposen un 23% de les emissions de GEH, i si s’hi
inclou tot el sector alimentari, amb les etapes de postproducció i transport, fins a un 37%.
La dieta més saludable i sostenible no hauria de renunciar al consum de carn, sinó que l’hauria
d’emprar amb moderació, tant per la seva aportació nutricional com perquè la ramaderia extensiva
és necessària per a la gestió sostenible dels sòls i els paisatges.
La ramaderia intensiva genera una gran quantitat d’emissions de CO2 a través del canvi d’ús del
sòl per a l’obtenció de pinsos, i N2O derivat de la gestió de purins i dels fertilitzants necessaris
per a la producció de pinsos. La fabricació de pinso suposa més d’un 40% de les emissions totals
de la ramaderia. El 44% de les emissions de la ramaderia és en forma de CH4, amb contribució
preponderant dels remugants.
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Per planificar la transformació del sector alimentari cal comprendre el comportament dels diversos
GEH. El CO2 és la referència i té un PEG igual a 1 i un temps de residència a l’atmosfera de més de
cent anys. L’N2O té un PEG proper a 300 i, també, perdura a l’atmosfera més de cent anys. Per la
seva banda, el CH4 només dura uns 10 anys a l’atmosfera i té un PEG de 28-36 (és el més vinculat a
la ramaderia, també l’extensiva).
Si Europa reduís un 50% el seu consum de carn, alliberaria un 23% dels sòls per a altres usos i
reduiria un 30% l’emissió de GEH (fonamentalment CH4 i N2O).

Una recepta per al canvi: agenda per a un sistema alimentari sostenible
i ambientalment intel·ligent en una Europa saludable

Krijn Poppe. President del grup d’experts de la Comissió Europea FOOD 2030 i membre del Consell
Holandès per al Medi Ambient i la Infraestructura (Rli).
L’informe Una recepta per al canvi: agenda per a un sistema alimentari sostenible i ambientalment
intel·ligent en una Europa saludable va ser escrit pel grup d’experts FOOD 2030, constituït per 12 experts
independents i convidats per la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea. La
missió d’aquest grup d’experts era valorar la feina feta aquests darrers anys i explorar orientacions
futures per al nou programa Horitzó Europa, consecutiu a l’actual Horitzó 2020, en recerca i innovació
pel que fa al sector alimentari. El sistema alimentari és una xarxa complexa que implica tant productors
com consumidors, indústries de processament i de transports, responsables polítics i altres agents. A
escala global, els actors més dèbils d’aquest sistema són els productors i els consumidors. D’una banda,
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És fonamental desenvolupar programes i polítiques que impliquin administracions de diferents
escales coordinadament, i que siguin multisectorials, involucrant el sector primari però, també, el
sector de la salut pública i l’educació, per tal d’implementar els canvis necessaris en el sector de
la producció i distribució d’aliments, que permeten crear un ambient alimentari que afavoreix el
consum d’una dieta sostenible i saludable.

els pagesos i ramaders han de fer front als fets que el desenvolupament tecnològic i la globalització
econòmica han causat canvis estructurals dràstics en el sector (la mida mitjana de les explotacions
agràries no fa més que créixer) i que la producció alimentària té costos mediambientals que han de ser
absorbits. D’una altra banda, a l’altre extrem de la cadena, el consumidor s’enfronta a diverses qüestions
de salut pública que han anat emergint, com ara l’obesitat o la diabetis, i es veu en la necessitat d’introduir
canvis en la seva dieta per pal·liar el canvi climàtic i altres impactes mediambientals produïts pel sistema
alimentari actual.
És una coincidència que els actors més dèbils del sistema siguin els que suporten els punts de més
pressió? El grup d’experts conclou que al sistema alimentari actual li manca capacitat de canvi per fer la
situació més sostenible. Hi ha una competició econòmica molt forta entre les diferents parts implicades,
i els més petits no es poden permetre innovacions arriscades. El grup fa una crida al Parlament i a la
Comissió Europea perquè inverteixin en la transformació del sistema alimentari atès que, al capdavall,
això acabarà repercutint en el nivell d’inversió.
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Els pagesos i ramaders estan atrapats entre el sector del processament alimentari i les indústries
proveïdores d’insums. En les pràctiques de producció alimentària cal aplicar els principis circulars:
reducció de residus, eficiència de recursos, tancar el cicle del fòsfor. S’hauria de reduir la producció animal
(en particular, s’han de fer més sostenibles els sectors del porc i de l’aviram) i s’haurien de promoure els
productes a base de vegetals per millorar la gestió de la terra, augmentar la biodiversitat i reduir l’ús de
substàncies químiques.
Els consumidors estan molt influïts pels sectors de la venda al detall i del processament alimentari.
Tot i que semblen gaudir de llibertat per comprar qualsevol producte que vulguin, les seves opcions
depenen totalment del que ofereix el mercat i de com ho ofereix. El sector de la salut cada cop hi té més
pes, a mesura que el públic general coneix l’impacte de la dieta sobre la salut. A la fi, la conducta dels
consumidors també està afectada pel creixement de la població en les ciutats, on factors com el disseny
d’espais públics i d’àrees comercials o la presència de mercats tenen un gran impacte sobre la dieta. Per
això, el consumidor es beneficiaria de granges multifuncionals periurbanes, cadenes de distribució més
curtes i entorns de consum més saludables.
Per atendre aquestes necessitats, l’informe Una recepta per al canvi suggereix tres estratègies-missió.
Les missions plasmen una agenda social vers una meta i en general han de complir els criteris següents:
Iniciatives valentes i inspiradores amb alta pertinència social
Direcció clara i objectius calendaritzats
Accions ambicioses però realistes
Innovació interdisciplinària, intersectorial i transversal
Solucions múltiples amb un enfocament de baix a dalt (bottom-up)
En última instància, les missions són decisions polítiques i no exigeixen cap tecnologia o solució concreta
(l’agricultura de precisió és molt útil, però no és una missió).
Les tres missions proposades per desglossar el repte d’un sistema climàticament intel·ligent i sostenible
en una Europa saludable inclouen 17 àrees d’interès:
Missió A:
Millorar els estils de vida i els patrons dietètics per a la reducció en un 50% de la incidència de les

malalties no transmissibles el 2030, reduint alhora l’impacte mediambiental del consum alimentari.
Aquesta missió implica diversos agents (venda i comerç al detall, indústria alimentària, ciutats, sector
de la salut, consumidors i científics) i inclou cinc àrees de programes intersectorials bottom-up:
1. Posar fi a l’obesitat
2. Un envelliment sa
3. Alimentació sostenible
4. Millora del processament alimentari
5. Nutrició personalitzada
Missió B:
Crear un sistema alimentari intel·ligent quant a recursos, amb la reducció d’un 50% de les emissions
de GEH el 2030. Això no només implica tecnologia i gestió en termes de producció: també exigeix que
els consumidors comprin productes diferents. Implica, de nou, una diversitat d’agents (granges, pesca,
indústries d’insums, processament alimentari, autoritats regionals, ONG, científics i consumidors) i
proposa set àrees d’intervenció addicionals:
6. Sistemes territorials
7. Sistemes diversificats (reducció de la mida dels camps de conreu i el monocultiu)
8. Sistemes animals de baix impacte
10. Reducció de l’impacte de l’envasament (seguretat alimentària, residus plàstics, etc.)
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9. Ús intel·ligent de la terra (especialment amb relació a l’aigua)
11. Doblar la producció aqüícola
12. Reduir en un 50% les pèrdues i el malbaratament alimentaris

13. Augmentar la confiança dels consumidors
14. Actualitzar la capacitat d’innovació
15. Refermar la funció de la ciutadania
16. Unir les ciutats amb les àrees rurals més allunyades (atès que la majoria de vots i ingressos
fiscals provenen de les ciutats, els governants sovint tendeixen a invertir més en els nuclis urbans,
i les zones rurals queden generalment a la cua quant a serveis i oportunitats econòmiques)
17. Millorar la cooperació internacional
Finalment, l’informe proporciona un conjunt de recomanacions a la Unió Europea, a la Comissió
Europea i a tots els actors regionals i locals, i anima els estats membres i les regions a: desenvolupar els
seus propis programes d’acord amb aquestes missions; seleccionar, d’entre els 17 temes proposats,
les àrees que requereixen atenció més urgent en els seus territoris, i posar tota l’atenció per fer
front a aquest gran repte comú. Igualment, l’informe ofereix recomanacions a empreses (sectors del
processament alimentari, venda al detall, indústries proveïdores d’insums, TIC, salut i finances), a
pagesos i ramaders, pimes i empreses emergents del sistema alimentari, a la ciutadania, a les ONG i
a la societat civil.
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Missió C:
Fer entrar en escena la confiança i la governança inclusiva per generar un sistema alimentari resilient.
Com s’ha destacat en la presentació anterior, desenvolupar un sistema alimentari estable i segur
exigeix innovació social i governança, a més de desenvolupament tecnològic. Es proposen cinc línies
més de treball, tot i que aquesta missió depèn fortament de com està organitzat el sistema alimentari.

Conclusions i recomanacions principals
El sistema alimentari és una xarxa complexa que implica productors, consumidors, sectors de la
indústria del processament alimentari i del transport, polítics i altres agents. A escala global, els
actors més dèbils d’aquest sistema són els productors i els consumidors.
El sistema alimentari actual té una capacitat transformadora insuficient per fer la situació més
sostenible. En la forta competició econòmica establerta entre les diferents parts implicades, els més
petits no es poden permetre innovacions arriscades.
El repte principal de la UE és desenvolupar un sistema alimentari intel·ligent climàticament,
saludable i sostenible. Amb aquest objectiu, l’informe estableix tres missions amb 17 àrees d’interès.
L’informe anima els estats membres i les regions a desenvolupar els seus propis programes d’acord
amb aquestes missions, a seleccionar, entre els 17 temes, les àrees que els són prioritàries, i a fer-los
realitat per avançar vers el gran repte que tenim al davant.
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Oportunitats i reptes per a la recerca en seguretat alimentària i nutricional
i agricultura a Europa
Alberto Garrido. Catedràtic d’Economia i Política Agrària i vicerector de Qualitat i Eficiència de la
Universitat Politècnica de Madrid, i membre del Grup de treball de seguretat alimentària i nutricional i
agricultura del Consell Assessor Científic de les Acadèmies Europees (EASAC).

Mengem futur
Conferència internacional sobre sistemes alimentaris sostenibles

L’EASAC va publicar l’informe Opportunities and Challenges for Research on Food and Nutrition Security
and Agriculture in Europe el 2017 en el marc d’un projecte d’àmbit internacional iniciat per la Inter
Academy Partnership (IAP), un consorci amb participació de les acadèmies de ciències de tots els
continents.
Com a mínim dos informes publicats i presentats en aquesta conferència aborden qüestions semblants
a les de l’EASAC, i tots arriben a conclusions similars.
Una premissa fonamental compartida és la impossibilitat d’abordar la qüestió de la seguretat
alimentària de manera fragmentada. Efectivament, es tracta d’un sistema multisectorial, complex i amb
fortes interdependències, i que ha de ser abordat com a tal.
L’informe d’EASAC enumera sis reptes concrets:
1. Transformació demogràfica
Hi ha un consens entre els demògrafs que la població s’estabilitzarà al voltant dels 11.000
milions d’habitants el 2100. També s’esperen canvis en la renda de les persones: mentre
que actualment el 60% de la població viu amb menys de 8 dòlars al dia, s’espera que el 2040,
el 60% de la població visqui per sobre d’aquest llindar. Aquest fet implica que canviaran les
possibilitats d’alimentació d’un grup important de població, i que augmentarà gradualment
la demanda d’aliments.
2. Problemes alimentaris de tres tipus: desnutrició i fam, deficiències alimentàries, i
sobrepès i obesitat
A la Unió Europea, un 20% de la població manifesta que no es pot permetre consumir carn,

peix o el seu equivalent vegetarià cada dos dies, però alhora la taxa d’obesitat continua
incrementant-se en tots els països, tant entre dones com entre homes. Curiosament, el
percentatge de dones amb excés de pes es relaciona directament amb el nivell educatiu (a
més nivell educatiu, menys excés de pes), mentre que en el cas dels homes, aquesta relació no
es dona. Encara que coneixem les causes de l’obesitat, no sabem com afrontar-la ni combatrela. Paradoxalment, fam, desnutrició i obesitat/sobrepès conviuen en la nostra civilització.
3. Transformació dels sistemes alimentaris
La determinació dels preus dels productes bàsics i de les estratègies de comercialització
és extremadament complexa i dinàmica. La recerca de mercats i econòmica sempre va
endarrerida respecte de la innovació de les empreses de distribució. Amb el funcionament
del sistema actual, encara que el consumidor tingui molta llibertat i opcions per decidir
quins productes compra, són els grans intermediaris els que tenen més pes en la definició
del que s’ofereix en els supermercats i, sobretot, a quin preu. Avui sabem que modifiquen
els desitjos i hàbits de compra dels consumidors, no sempre en benefici de la seva salut i la
dels seus menors i persones a càrrec.

6. Globalització i inestabilitat dels mercats alimentaris
En termes ambientals i de qualitat alimentària seria desitjable que tothom s’alimentés de
productes de proximitat. Això no obstant, en la realitat del present, el comerç global és el
que assegura l’alimentació de la major part de la humanitat, i aquesta tendència continua
augmentant. Entre 2005 i 2017, el volum econòmic de les exportacions agràries mundials
s’ha duplicat, i la tendència és creixent. No podem ignorar aquest fet, i per això cal regular bé
el mercat internacional per evitar riscos sobre els més vulnerables i tensions especulatives,
que generen volatilitat extrema en els mercats.
Una idea molt important que s’observa en les dades globals és que tot el que es consumeix al món
s’ha produït i que allò que es produeix es consumeix. Per exemple, en els últims 20 anys, la producció

Mengem futur
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5. Necessitats energètiques de l’agricultura i emissions de GEH
El 60% de les emissions de GEH que tenen origen en l’agricultura estan relacionades
directament o indirectament amb la ramaderia, però cal no oblidar les emissions del cultiu
de l’arròs per les emissions de metà. Revertir aquesta situació és un gran repte. El consum
de proteïna animal no és fàcil de substituir a curt termini, ni segurament és desitjable ferho complement. El sistema productiu global és exigent en energia, i origen del 14% de les
emissions de GEH. Per reduir tots dos factors, fan falta transformacions sistèmiques, i els tres
informes presentats en aquesta conferència coincideixen en les mateixes línies i enfocaments.
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4. Competència per la terra i l’aigua
L’agricultura utilitza el 40% de la terra i el 70% de l’aigua consumida pels humans, mentre
que només el 2% de les calories i el 15% de la proteïna que ingerim prové del mar. És
destacable, també, que el 80% de les aigües residuals del món tornen a cursos superficials
naturals sense depurar, fet que comporta que al món hi hagi 1.800 milions de persones que
només disposen de fonts d’aigua amb contaminació bacteriològica fecal. A la UE es calcula
que, l’any 2027, el 95% de les masses d’aigua superficial es trobaran en bon estat ecològic
i químic. Hauran fet falta, per tant, tres dècades d’esforç sostingut (des de l’aprovació de
la Directiva marc de l’aigua de l’any 2000) per assolir aquestes condicions. Reflexionar
sobre aquesta dada permet entendre la magnitud del repte de sanejar els cursos d’aigües
superficials a tot el món, incloent els països que no tenen capacitat per fer grans inversions
en medi ambient i salut pública. La contaminació i l’esgotament dels rius i les masses d’aigua
és una amenaça global, agreujada pel canvi climàtic i polítiques públiques insuficients.

de blat de moro ha anat en augment i la demanda també, però alguns anys la producció és superior
a la demanda i s’emmagatzemen estocs per a l’any següent, en què la producció continua igual o va
en augment. En últim terme, és difícil saber si la producció mira d’ajustar-se a la demanda, o bé si la
demanda s’ajusta a la producció creixent. Amb la presidència francesa del G7 es va crear un sistema
de control de preus dirigit per la FAO per evitar fenòmens d’encariment extrems com els de l’any
2008. El sistema creat es denomina Sistema d’Informació del Mercat de Productes Agraris (AMIS)
i es gestiona a la FAO. Des del 2012 ençà s’ha observat un estancament, amb tendència a la baixa,
dels preus de productes agraris d’ús massiu com els cereals, encara que no se sap si hi haurà més
fenòmens de volatilitat de preus com els de fa una dècada.
L’informe de l’EASAC exposa un seguit de conclusions i recomanacions:
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Necessitem un sistema alimentari que garanteixi l’accessibilitat a una dieta saludable i
ambientalment sostenible per a tothom. Ara bé, l’accés no implica que el consumidor decideixi
adquirir els productes que la fan possible. Cal lluitar contra els incentius perversos i, també, cal
aclarir el significat de dieta sostenible o producció sostenible, explorar la resposta individual a la
dieta i depurar contradiccions entre les recomanacions de la COP21 en referència a la producció
de productes càrnics i les recomanacions generals sobre nutrició saludable.
Cal aprofundir en la recerca sobre les interconnexions entre alimentació, aigua i altres serveis
dels ecosistemes i, en particular, explotar la bioenginyeria per dissenyar sistemes amb més
capacitat fotosintètica. Per exemple, s’està aconseguint que algunes plantes C3 (com el blat de
moro o la canya de sucre) comencin a funcionar com plantes C4, no necessàriament mitjançant
l’enginyeria genètica, i siguin, per tant, fotosintèticament més eficients. Aquestes millores obren
un potencial extraordinari per produir més nutrients amb menys recursos.

Mengem futur
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És també fonamental quantificar la capacitat del sòl per retenir carboni i actuar com a embornal de
GEH, desenvolupant estratègies de cultiu i de conservació de sòls que la potenciïn.
Caldria aconseguir que els consumidors sàpiguen, a través de l’etiquetatge, quina és l’empremta
ecològica (de carboni i d’aigua) dels productes que compren i dels seus hàbits de consum. Això
no obstant, de moment les grans empreses hi són reticents, i s’inclinen per anunciar en la seva
comunicació les millores introduïdes, en comptes dels impactes negatius que encara no es poden
evitar.
Reduir el malbaratament d’aliments. Cada cop es comprèn millor de quines maneres es llencen o es
perden els aliments, tant a les llars com en tots els punts de la cadena de comercialització; hi ha un
ampli recorregut de millora en aquest terreny.
L’informe també fa algunes observacions sobre la necessitat d’introduir canvis en la Política Agrària
Comuna (PAC):
a) El 57% dels agricultors europeus tenen més de 55 anys i la tendència des de 2005 és continuar
reduint el nombre d’explotacions i augmentant-ne l’extensió. Aquesta tendència és provocada
en bona part per l’increment de la renda a les ciutats, que ofereixen sous més alts i estables i
absorbeixen població de les zones rurals. Tenint en compte l’evolució del nombre d’explotacions
a la UE en els últims anys, durant la celebració d’aquesta conferència aproximadament 100
agricultors han tancat la seva explotació i abandonat la seva feina d’agricultors o ramaders. No
està clar quina agricultura volem i ens podem permetre a la UE, però el tancament d’explotacions
continuarà produint-se els propers anys.
b) El sistema de pagaments directes és ineficient, poc equitatiu, no necessàriament sostenible, i cal
reformar-lo. El Greening de la PAC de 2014-2020 tampoc no ha funcionat com s’esperava.

Per acabar, voldria fer una observació personal no inclosa a l’informe: és fonamental posar èmfasi
especial en l’educació en la infància i, també, saber detectar els missatges equívocs o confusions sobre
els resultats pseudocientífics que avui dia es propaguen ràpidament i àmplia a través de mitjans de
comunicació i internet. En la majoria dels casos no tenen fonament i no estan matisats; un exemple és el
biaix urbà creixent contra l’agricultura.
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La nova PAC hauria de respondre al repte d’integrar la seguretat alimentària, assegurar una bona
defensa del medi ambient i afavorir el tipus d’innovació que es necessita.

Conclusions i recomanacions principals

Cal continuar la recerca sobre les interconnexions entre alimentació, aigua i altres serveis dels
ecosistemes i, en particular, explotar la bioenginyeria per dissenyar sistemes amb més capacitat
fotosintètica i eficiència, si no volem exhaurir més territori i envair zones naturals del planeta.
Caldria aconseguir que els consumidors sàpiguen, a través de l’etiquetatge, quina és l’empremta
ecològica (de carboni i d’aigua) dels productes que compren, malgrat les reticències de les grans
empreses productores i processadores.
És necessari modificar la PAC per lluitar contra dues tendències molt preocupants per a la
sostenibilitat del sistema alimentari: l’envelliment dels agricultors (el 57% dels agricultors europeus
té més de 55 anys) i la reducció del nombre d’explotacions i l’increment de la seva superfície mitjana.
La nova PAC hauria de respondre al repte d’integrar la seguretat alimentària, assegurar una bona
defensa del medi ambient i afavorir el tipus d’innovació que es necessita.

Mengem futur
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Garantir l’accessibilitat a una dieta saludable i ambientalment sostenible per a tothom no
garanteix que el consumidor decideixi adquirir els productes que la fan possible. Cal lluitar
contra els incentius perversos i depurar contradiccions entre les recomanacions de la COP21
en referència a la producció de productes càrnics i les recomanacions generals sobre nutrició
saludable.

Polítiques, pràctiques i el potencial transformador de les dietes sostenibles

Eeva Furman. Directora del Centre de Polítiques Mediambientals, Institut Finlandès de Medi
Ambient, i presidenta del Grup d’Experts de Desenvolupament Sostenible de Finlàndia.

Un aspecte interessant del període històric que estem vivint és la relació que establim entre el sistema
social, que aviat tindrà 9.000 milions d’habitants, i el sistema natural, amb una minva imparable
de recursos. Aquesta ponència resumeix l’experiència del Grup d’Experts de Desenvolupament
Sostenible de Finlàndia, i està dividida en quatre seccions.
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1. La sostenibilitat i la seva força tractora
Durant la dècada passada hem tingut força èxit a erradicar la gana, i la prosperitat ha augmentat en
totes les regions del planeta. Tanmateix, aquest augment de la riquesa rarament s’ha distribuït de
forma equitativa, i tendeix a afavorir certes elits. En moltes zones, la funció del menjar ha canviat:
d’aportar nutrició, a aportar estatus i plaer.
Revertir la globalització del sistema alimentari és difícil perquè s’ha esdevingut tan ràpidament els
últims 20 anys que les regles del joc no han estat marcades, i tant productors com consumidors són
molt sensibles a les disrupcions del comerç internacional. A causa del seu creixement meteòric i
descontrolat, el sistema alimentari globalitzat té impactes mediambientals dramàtics. Els humans
i els animals domèstics representen avui dia el 97% de totes les espècies vertebrades del planeta,
mentre que les espècies vertebrades silvestres representen al voltant del 3%. Abans de l’agricultura,
fa milers d’anys, la fauna vertebrada silvestre representava més del 99% de la biomassa de totes les
espècies vertebrades del món.

Mengem futur
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La industrialització de la producció alimentària ha incrementat el benestar de molta gent, però també
ha contribuït a fer créixer les desigualtats, a la pèrdua de biodiversitat, al canvi climàtic i a l’augment
dels residus. Atendre les desigualtats socials no és només qüestió d’ètica, sinó de sostenibilitat, atès
que les economies amb mecanismes deficients de distribució de la riquesa no són sostenibles a llarg
termini, com diversos autors han apuntat aquests darrers anys.
2. Transformació: com fer ús de les interaccions
Les Nacions Unides han acordat una agenda de desenvolupament sostenible per a un món just i
segur: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
És important adonar-se que per assolir la sostenibilitat mediambiental és necessària l’equitat social
i, a la inversa, l’equitat social exigeix sostenibilitat mediambiental. La interacció entre aquests dos
camps ha de ser ben entesa per poder avançar-se a possibles tensions. En alguns casos, no és possible
una solució que beneficiï tothom, i copsar amb antelació un resultat que perjudicarà alguna part pot
permetre una millor implementació de canvis en el sistema alimentari que tinguin en consideració
tots els agents implicats.
El món l’hem de construir tots junts. Els problemes els generem tots i, per tant, cal que tothom
s’impliqui per trobar noves formes d’organitzar les nostres vides i societats. Tanmateix, hi ha diferents
tipus d’agendes per treballar la sostenibilitat. Els col·lectius que en sortiran perdent seran diferents
segons l’agenda per la qual s’opti (poden ser les elits o d’altres), i això representa una causa de fricció
en el camí vers l’objectiu desitjat. Per això, s’han de prendre mesures sense demora, però també cal
tenir consciència que les mesures han de ser justes.
Les Nacions Unides van promoure l’informe científic El futur es ara!, publicat el 2019, del qual qui
us parla és coautora. Aquest informe conclou, com altres ponents han destacat des de les línies

respectives de treball, que el que cal són enfocaments sistèmics més que estratègies centrades
en problemes individuals des d’àrees d’expertesa diferents. Concretament, l’informe suggereix sis
àrees clau per al canvi:
Benestar i capacitats humanes
Economies sostenibles i justes, incloent-hi la producció i el consum
Sistemes alimentaris sostenibles i nutrició saludable
Descarbonitzatió de l’energia d’accés universal
Creixement urbà i periurbà sostenible
Garantir zones verdes a tot el planeta
Tot i que l’alimentació i la nutrició figuren en tercer lloc, en realitat els sis elements de la llista tenen
relació amb el sistema alimentari.
Per redreçar qualsevol d’aquestes àrees cal la intervenció de quatre palanques de canvi:
Governança
Economia i finances
Acció individual i col·lectiva

La responsabilitat de trobar i implementar mesures en pro de la sostenibilitat no pertany de manera
prioritària a cap d’aquests actors, sinó a tots per igual. Les estratègies integratives de canvi s’obtenen a
través de la combinació d’aquests elements, considerant sempre el context en què han de ser efectius.
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Ciència i tecnologia

3. Estratègies de canvi per fer la dieta més sostenible
Hi ha dos eixos que han de canviar, amb pols oposats cadascun i que s’influeixen mútuament. Per
tant, els canvis s’estan produint simultàniament. Es tracta de l’eix producció - consum i de l’eix canvi
de conducta - canvi en el sistema.

Experimentar junts és també una estratègia necessària: la persona participa en la cerca de rutines
noves per a la seva conducta alimentària. Requereix trobar un compromís entre la introducció de
millores i el pragmatisme, i totes les parts implicades han de poder participar en el disseny de la
solució. Es pot arribar a solucions experimentant amb un problema, provant petits canvis i afinantlos després segons la informació que anem obtenint de totes les parts implicades.
Finalment, els canvis en el sistema han de ser observables a través de fets. Desenvolupar campanyes
i productes nous, juntament amb mecanismes normatius i econòmics, és una manera de generar
canvis importants. Les combinacions idònies s’han de valorar considerant que han de ser eficaces
i factibles, i que poden tenir efectes positius o nocius en punts diferents del sistema alimentari
(per exemple, alguns canvis poden no ser especialment beneficiosos per al medi ambient, però són
essencials per a la salut).

Mengem futur
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El consum excessiu de carn és un problema real, tant ambientalment com nutricionalment.
Estratègies com ara l’anomenada petita empenta (nudging) poden modificar la conducta i el consum;
per exemple, disposar els aliments saludables en llocs atractius i visibles dels supermercats pot
predisposar l’elecció dels productes que es volen promocionar. Tanmateix, l’estratègia de la petita
empenta s’ha demostrat insuficient per canviar les rutines del consumidor quan es troba en una
situació no habitual.

4. Casos d’èxit en la introducció de canvis
A Finlàndia, els menjadors escolars són molt importants per a la societat i el Govern garanteix àpats
calents a tots els infants en edat escolar durant 9 anys. Aquests àpats finançats amb diners públics han
de ser nutricionalment equilibrats i respectuosos amb el medi ambient, i suposen un repte per a les
cuines escolars perquè, en general, els plats a base de verdura i amb menys carn resulten poc atractius
per als infants. Els nens i els proveïdors van ser inclosos en un projecte de recerca que pretenia
dissenyar àpats vegetarians apetitosos i saludables i que alhora no se sortissin del pressupost escolar.

Mengem futur
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Amb l’objectiu de trobar dietes atractives que fossin alhora nutritives i respectuoses ambientalment, es
va dissenyar un projecte d’investigació centrat en la cantina de la institució on jo mateixa treballo per
modificar la dieta dels treballadors d’aquest institut de recerca mediambiental i així reduir l’empremta de
CO2 que van deixant les opcions alimentàries individuals. Inicialment, alguns dels plats servits diàriament
s’etiquetaven com a «respectuós amb el medi ambient», i les opcions vegetarianes es col·locaven en
primera línia per fer-les més visibles. Les millores que s’obtingueren van ser mínimes. Tots els col·lectius
participants en el projecte van intercanviar parers (usuaris del menjador, cuiners i investigadors) i es va
fer avinent que als homes els desmotivaven les sopes vegetals i que necessitaven alternatives adequades
a la carn. La introducció en la dieta de peix finlandès i de plats vegans més consistents va portar una
reducció gradual de l’empremta de CO2 de la dieta mitjana de la cantina tot al llarg dels anys següents.
Per aconseguir aquest canvi va resultar fonamental el compromís de sostenibilitat a llarg termini tant
per part dels cuiners com dels usuaris. Aquesta experiència és una magnífica il·lustració de com la petita
empenta inicial pot resultar insuficient però que experimentar amb el problema posteriorment obre la
porta a altres solucions que en primera instància no s’havien tingut en compte.
El projecte Nature-Step és una iniciativa actualment en marxa en nou centres de preescolar. Pretén la
millora de la salut a través del contacte amb la natura, per exemple plantant, collint i menjant fruites i
verdures, participant en activitats a camp obert o jugant amb la terra i els dolls d’aigua. Aquest projecte
combina els principis de nutrició de qualitat, exposició a la microbiota saludable i sostenibilitat de la
nostra forma de vida.
Per acabar, els objectius del projecte Just Food són copsar els efectes que la transformació del sistema
alimentari pot tenir sobre la justícia social i generar un cos de coneixement que faciliti una transició
real i justa vers un sistema alimentari respectuós amb el medi ambient. Aquest projecte finlandès va
arrencar fa poc i implica com a agents l’Administració, els productors, els distribuïdors i processadors
alimentaris i els consumidors. Encara no tenim resultats però està funcionant molt bé, i creiem que
identificar i solucionar els problemes de justícia social facilitarà considerablement la implementació de
mesures de sostenibilitat mediambiental.
Aquesta ponència acaba amb tres idees clau per endur-vos a casa: combineu les palanques de canvi;
recordeu que el sistema alimentari és part d’un sistema social global i que cal avaluar les desigualtats de
manera transversal per copsar quines seran les contrapartides, i sigueu creatius, dissenyeu solucions
motivadores i engrescadores.
Conclusions i recomanacions principals
Per assolir la sostenibilitat mediambiental, primer cal garantir l’equitat social, i a la inversa: l’equitat
social requereix treballar en pro de la sostenibilitat mediambiental. Les interaccions entre aquests
dos camps s’han d’entendre bé abans de pretendre transformar el sistema alimentari per tal de
preveure les possibles contrapartides i cobeneficis.
Hi ha diferents tipus d’agendes per treballar el desenvolupament sostenible, i poden tenir resultats
diferents quant als grups socials que en sortiran guanyant o perdent. Aquesta és una causa de
fricció en el camí vers la sostenibilitat, i precisament subratlla la importància de la justícia social.

Hi ha sis àrees clau de transformació (benestar humà, economies sostenibles i justes, nutrició
sostenible i saludable, descarbonitzatió de l’energia, creixement urbà i periurbà sostenible, i
zones verdes a tot el planeta), i calen quatre palanques de canvi per introduir-hi algun canvi
(governança, economia i finances, individu i acció col·lectiva, i ciència i tecnologia). Cal activar
les palanques combinadament segons el context on es vol generar la transformació a fi de
crear estratègies integratives de canvi, i fer-ho de manera màximament adaptada a cada país
o regió.
Hi ha dos eixos sotmesos a transformació amb pols oposats cadascun que han de ser transformats
simultàniament: l’eix producció - consum, i l’eix canvi de conducta - canvi en el sistema.
Podem trobar solucions si experimentem amb els problemes: introduint petits canvis primer i
afinant-los després segons els resultats que anem observant.

La contribució de la societat civil al desenvolupament d’una política
alimentària global a la UE

Peter Schmidt. President de l’Observatori del Desenvolupament Sostenible, Comitè Econòmic i Social
Europeu (CESE).

El model competitiu és a l’arrel del problema. D’una banda, és ben sabut que els pagesos no
obtenen prou ingressos a canvi dels seus productes. La Política Agrària Comuna (PAC) inverteix
aproximadament 60.000 milions d’euros anuals per mitigar aquesta situació, però tot indica
que aquesta via no és l’adequada. D’una altra banda, quan considerem la cadena de distribució
sencera, trobem els processadors alimentaris, el sector minorista i els transportistes, la majoria
dels quals depenen de grans multinacionals. Els beneficis d’aquestes corporacions transnacionals
intermediàries en el comerç alimentari volta el 20% de la facturació de les vendes totals, i fins i tot
les empreses més petites obtenen beneficis propers al 15% o més. Consegüentment, tenen una
increïble capacitat de regateig. Per exemple, a Alemanya hi ha quatre grans empreses minoristes
que controlen el 90% dels productes alimentaris en el mercat, determinen els preus i la disposició
dels productes en les prestatgeries dels supermercats. És a dir, són en bona mesura responsables
dels productes que arriben als consumidors. Fer front a aquesta qüestió és crucial per aconseguir
un sistema alimentari sostenible, i mentre no posem ordre en el sistema de distribució i la cadena de
distribució alimentària això no serà possible. Tot seguit faig alguns comentaris en aquest sentit.

Mengem futur
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El mercat sovint es presenta com la causa per la qual no es poden apujar els sous o millorar les
condicions dels pagesos, però és això veritat? Fer front a la qüestió dels ingressos dels productors i
dels treballadors alimentaris és crucial, perquè molts dels productors més petits i alhora més afectats
per la competència econòmica han estat negocis familiars al llarg de diverses generacions, així és que
acumulen un coneixement fonamental que representaria una gran pèrdua. És més acurat encarar la
qüestió dient que el mercat pot generar prou riquesa per permetre ingressos adequats a totes les
parts de la cadena, però que aquesta riquesa no es distribueix adequadament.
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Escoltant les anàlisis i propostes que s’han fet en la jornada d’avui, qualsevol podria concloure que ho
sabem gairebé tot i que no ens queda altra que canviar el sistema. Quan parlem sobre desenvolupament
sostenible i sistemes alimentaris sostenibles, sabem del cert que hem de canviar. Però la pregunta és
si aquestes són certeses recents, o si la majoria d’aquestes idees no estaven ja presents en els antics
informes de l’ONU i d’altres organismes internacionals. És el tema de la sostenibilitat tan complex
que encara estem en fase d’intentar entendre’l? No, és tot qüestió d’interessos, no és pas que no
sapiguem el que cal fer.
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Cal adreçar aquest repte als responsables polítics, però això és particularment difícil. El CESE té
accés a la Comissió Europea (CE) perquè és un ens consultiu que consta de tres membres col·lectius
(empresaris, sindicats, i Diversitat Europa) (sic) i té la sort d’intervenir en el procés de disseny
polític. Però segons el Registre de transparència, el 75% dels contactes de la Comissió pertanyen
a l’àmbit dels negocis, amb només el 25% per a tota la resta d’organitzacions (agricultura, sindicats,
ONG, agències de salut, etc.). Per això diem que el marc polític d’Europa es basa en els negocis i
la competitivitat. Aquest tret, fins a cert punt, és enganyós i crea contradiccions. Als consumidors
se’ls esperona a comprar local i orgànic i a reduir residus, i molts ja han començat a fer-ho, segons
demostren diversos indicadors. Tanmateix, si això es trasllada a escala de la comunitat (municipis
o regions), és impossible d’aconseguir per les lleis de la competència. Per a la majoria d’activitats
econòmiques s’han d’organitzar ofertes públiques, que permeten la participació de tota mena
d’empreses d’arreu Europa, però el sistema és intocable. És per això que, encara que la majoria de
cuines escolars necessitin pomes, rarament es dona el cas que els nens consumeixin pomes de collita
local. El més freqüent és que les lleis de l’oferta i la demanda del model competitiu facin que les
pomes d’un país llunyà siguin econòmicament més competitives. Això no és a causa de la inevitable
burocràcia, sinó d’un sistema construït per dirigir la pressió als col·lectius de pagesos i treballadors.
Mentre no repercutim la pressió als responsables polítics o la traguem al carrer, el sistema continuarà
igual com és ara.
De moment, les demandes de canvi de les generacions més joves tenen més probabilitats de constituir un
revulsiu, almenys més que les ONG, els sindicats o les agències mediambientals de les administracions
públiques. La qüestió de la justícia social en el sistema alimentari és al centre de múltiples revoltes i
vagues, com el moviment de les armilles grogues a França, on l’augment del preu del combustible va ser
l’espurna que va desencadenar les protestes. El CESE ha generat una extensa varietat d’articles (com
ara Civil society’s contribution to the development of a Comprehensive Food Policy in Europe o Promoting
healthy and sustainable diets per tal d’oferir orientació amb base científica tant a productors com a la

indústria processadora), on fa recomanacions clares sobre la sostenibilitat del sistema alimentari. Fins
i tot alguns representants empresarials estan d’acord amb el que aquests informes suggereixen. Per
això dic que som més enllà de la fase de descripció i anàlisi de la situació. El que cal és passar a l’acció
immediata, i la pressió del jovent ha de ser suficient per unir tots els agents en un sol front de lluita per
una transformació justa del sistema alimentari.
Que sigui la política més que no pas la totalitat dels recursos econòmics el que fa fora del joc els petits
productors es pot entendre amb un altre exemple. Si ho comparo amb el que jo recordo de la meva
infantesa, als anys seixanta i setanta a la meva Alemanya natal, avui tots els serveis públics com ara
escoles, hospitals i comissaries estan centralitzats en ciutats i pobles grans. Això usualment es justifica
dient que no hi ha prou diners per mantenir una xarxa descentralitzada. Però els països europeus
avui generen més riquesa que en qualsevol moment anterior de la història. On van a parar aquests
diners? Els estats transfereixen moltes de les seves responsabilitats al sector privat, i moltes de les
grans multinacionals que obtenen beneficis immensos ni tan sols paguen impostos en els països on
han implantat el seu negoci. Aquest punt s’ha d’adreçar si és que desitgem una transició justa cap a la
sostenibilitat.
A més del seu impacte en la desigualtat econòmica, el model competitiu també ha portat una pèrdua
dràstica en la varietat d’aliments. Per al cas, uns quants cultius de tomàquet, que resulten més funcionals
en el mercat, han acabat substituint la multiplicitat de varietats de tomàquets, amb colors i formes
diferents, que solien cultivar-se als països de la Mediterrània.
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Què es pot fer per facilitar la transició vers un sistema més sostenible i just? El CESE ha suggerit algunes
solucions:
S’haurien de crear consells de política alimentària a escala d’Europa, dels estats membres i de
les regions. Els polítics europeus són fonamentals perquè la majoria d’assumptes relacionats
amb l’alimentació i la competitivitat econòmica són finalment competència europea. La Comissió
Europea està treballant en aquest moment el programa per als propers cinc anys, així és que s’obre
una finestra d’oportunitat per fer efectius alguns canvis. Els ciutadans, professionals i polítics
haurien de portar aquestes qüestions als seus representants institucionals i exigir-los-ho.
Crear una vicepresidència en alimentació per treballar la política alimentària de manera global.

Fomentar el contacte entre consumidors i productors és una estratègia útil, com han demostrat
les experiències de París i Copenhaguen. Per exemple, la tecnologia avui dia fa possible la relació
directa entre, posem per cas, un horticultor de la Mediterrània i un consumidor d’Europa del
nord que es compromet a comprar-li la producció íntegra de taronges d’un arbre concret. El
consumidor rebrà el producte quan sigui madur i pagarà a canvi el preu de mercat de les taronges,
però l’horticultor en sortirà beneficiat perquè s’estalviarà els intermediaris de la cadena de
distribució.
Conclusions i recomanacions principals
El mercat pot generar prou riquesa per distribuir ingressos i incentius econòmics a tots els implicats
en el sistema alimentari; tanmateix, la riquesa no es distribueix adequadament per causa del model
competitiu.
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Establir un grup d’experts per al desenvolupament de directrius dietètiques sostenibles que tinguin
en consideració totes les diferències culturals implicades en la nutrició. La forma idònia de produir
aliments sostenibles ha d’adaptar-se a escala local per tal de mantenir la diversitat de cultures
alimentàries que ara per ara Europa encara conserva.

El sistema sembla estar dissenyat per dirigir la càrrega de la competitivitat econòmica i la
sostenibilitat mediambiental sobre els pagesos i els treballadors. Cal traslladar la pressió als polítics
i als carrers per forçar un canvi en el sistema.
La majoria de qüestions relacionades amb l’alimentació i la competitivitat econòmica són
competència legislativa de la UE.
Som més enllà de la fase de descripció i anàlisi de la situació. L’acció immediata és imprescindible i la
pressió ha de ser suficient per generar un front de lluita comú entre totes les parts actores en pro
d’una transformació justa vers un sistema alimentari sostenible.

Mengem futur
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Fomentar el contacte entre consumidors i productors seria una estratègia útil per reduir el nombre
d’intermediaris en la cadena de distribució alimentària.

4. Cloenda

Carmel Mòdol. Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació
Hi ha un gran problema de base, al qual s’ha referit específicament Peter Schmidt i un dels comentaris
al debat final: la producció d’aliments és un àmbit d’interès general per a la població, i per aquesta raó
no pot estar en mans de les grans corporacions, perquè els seus interessos no són normalment els de
la sostenibilitat, la salut i l’alimentació global, sinó que estan fonamentalment orientats a l’obtenció
de beneficis i l’explotació comercial. Tenim el dilema que, malgrat la importància que té l’alimentació i
l’ocupació racional del territori, les finques de petites dimensions són, en general, deficitàries, per raó
de les lleis de mercat. En el funcionament actual del sistema alimentari, la llei de l’oferta i la demanda
està alterada perquè els grans distribuïdors acaben controlant el preu en origen, ja que la majoria de
productors necessiten vendre atès que els productes alimentaris frescos són peribles, es passen. Els
grans distribuïdors, però, només compren si volen.

Moltes gràcies a tothom.
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Jornades com la d’avui ajuden a conformar musculatura intel·lectual, comunió d’interessos i
voluntats, conciliant els aspectes científics, la voluntat de fer un món millor i el reconeixement de la
limitació dels recursos que ens porta a ser molt eficients en la feina que fem.
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Aquests reequilibris dins la cadena alimentària només es podran fer gràcies a la llei, i per això, s’espera
molt de la política europea, perquè sense aquesta participació no es pot legislar en la direcció necessària.
A Catalunya, s’està intentant innovar i crear un model de relacions nou, determinat pel conjunt de
la societat (productors, investigadors, elaboradors, comerciants, consumidors, restauradors, etc.),
mitjançant la definició que ara mateix estem enfocant del Pla estratègic d’alimentació de Catalunya
(PEAC), concebut com una eina d’orientació i d’àmplia base de participació tècnica però també
democràtica. Fins i tot, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’està
plantejant de portar al Parlament de Catalunya una llei de l’alimentació innovadora que actuï com a
element disruptor, ja que encara que se sap que, amb la legislació europea vigent, s’haurà de refusar,
pensem que podria tenir efectes de difusió a altres regions o entitats i estimular una resposta política.

Annex 1. Programa
MENGEM FUTUR

Conferència internacional sobre sistemes alimentaris sostenibles
Barcelona, 11 d’octubre de 2019
Recinte Modernista de Sant Pau. Sala Pau Gil – C/ de St. Antoni Maria Claret, 167, Barcelona

PROGRAMA
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9.30h

#MengemFutur #SustainableFood

Benvinguda
- Hble. Sra. Teresa Jordà. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- Sra. Laura Foraster. Secretària general de Diplocat, Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.
- Sr. Joan Vallvé. Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
- Hble. Sr. Alfred Bosch. Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

10.00h El canvi climàtic i la terra: informe especial de l’IPCC sobre el canvi climàtic, la desertificació, la degradació
de les terres, la gestió sostenible de les terres, la seguretat alimentària i els fluxos de gasos amb efecte
d’hivernacle en els ecosistemes terrestres
- Dra. Marta G. Rivera-Ferré. Directora de la Càtedra en Agroecologia i Sistemes Alimentaris per a la
Transformació Social de la Universitat de Vic i autora líder dels capítols Àrees rurals (AR5) i Seguretat
alimentària (SRCCL) del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC)

Recepta per al canvi: programa cap a un sistema alimentari sostenible i respectuós amb el clima per a una
Europa saludable
- Dr. KJ (Krijn) Poppe. President del Grup d’Experts Independents de la Comissió Europea FOOD 2030 i
membre del Consell Holandès per al Medi Ambient i les Infraestructures (Rli).
11.00h Pausa
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11.30h Oportunitats i reptes per a la recerca en seguretat alimentària i nutricional i agricultura a Europa
- Dr. Alberto Garrido. Catedràtic d’Economia i Política Agrària i vicerector de Qualitat i Eficiència de la
Universitat Politècnica de Madrid i membre del Grup de treball de seguretat alimentària i nutricional i
agricultura del Consell Assessor Científic de les Acadèmies Europees (EASAC).

Polítiques, pràctiques i el potencial transformador de les dietes sostenibles
- Dra. Eeva Furman. Directora del Centre de Polítiques Ambientals de l’Institut Finlandès de Medi Ambient i
presidenta del Grup d’Experts en Desenvolupament Sostenible de Finlàndia.
Contribució de la societat civil al desenvolupament d’una política alimentària integral a la Unió Europea
- Sr. Peter Schmidt. President de l’Observatori del Desenvolupament Sostenible del Comitè Econòmic i Social
Europeu.
13.00h Taula Rodona
- Moderada pel Sr. Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la
Generalitat de Catalunya (CADS) i president de la Xarxa Europea de Consells Assessors en Medi Ambient i
Desenvolupament Sostenible (EEAC).
14.00h Conclusions finals
- Sr. Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de
Catalunya (CADS).
- Sr. Carmel Mòdol. Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Annex 2. Participants
ALFRED BOSCH

CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA (2018-2020)
Alfred Bosch és llicenciat en Història per la UAB i doctor en Història amb una
tesi doctoral centrada en la figura de Nelson Mandela i els drets civils titulada
El Congrés Nacional Africà, l’Au Fènix dels moviments d’oposició. Ha exercit de
professor en universitats i centres d’estudis de Catalunya i d’arreu del món:
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
Rovira i Virgili, CIDOB, University of Chicago, University of London, University
of Ibadan (Nigèria), University of Wiwatersrand (Sud-àfrica) i Hood College
(Washington). En la mateixa línia ha presidit el Centre d’Estudis Africans (19911999).
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Articulista en múltiples diaris, també ha estat corresponsal freelance en una
vintena de països i zones de conflicte. Com a escriptor ha publicat 17 títols -tant
novel·la com assaig- en temàtiques que van de la realitat africana al debat sobre
Europa i la societat catalana o la història de Catalunya. Ha guanyat alguns dels
premis literaris en català més prestigiosos: Joan Fuster (1996), Sant Jordi (1997),
Néstor Luján (2000), Ramon Llull (2004) i Prudenci Bertrana (2006).
Ha exercit de regidor president del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de
Barcelona (2015-2018), vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
com a responsable d’Internacional i Cooperació (2015-2018) i diputat i
president del Grup Parlamentari d’ERC al Congrés espanyol (2011-2014).

SECRETÀRIA GENERAL DEL CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE
CATALUNYA- DIPLOCAT
Laura Foraster i Lloret (Barcelona, 1976) és llicenciada en Administració
i Direcció d’Empreses per la UPF i en Humanitats per la UOC i té un màster
en Estudis Europeus cursat a la KU Leuven, a banda de formació específica
en diplomàcia pública i en Missions d’Observació Electoral. Actualment és
secretària general de Diplocat. Fins al tancament temporal de l’entitat a l’abril
de 2018 en va ser la directora executiva.
Va ser cap de gabinet del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i del
conseller de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya durant
dues legislatures consecutives, dirigint el gabinet del conseller, i assessorantlo en temes polítics i d’afers internacionals i de la Unió Europea. Prèviament,
va exercir d’assistent parlamentària de diversos eurodiputats catalans al
Parlament Europeu a Brussel·les i Estrasburg, fent seguiment del Comitè de
Relacions Internacionals, Drets Humans i Polítiques Estrangeres i de Seguretat
Comunes i del Comitè d’Afers Constitucionals. A Brussel·les, també va treballar
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LAURA FORASTER

a la Comissió Europea, al Comitè de les Regions i a la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea.

EEVA FURMAN

DIRECTORA DEL CENTRE DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE L’INSTITUT FINLANDÈS
DE MEDI AMBIENT
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La Dra. Eeva Furman és directora del Centre de Polítiques Ambientals de l’Institut
Finlandès de Medi Ambient, presidenta del Grup d’Experts en Desenvolupament
Sostenible de Finlàndia i membre del Grup Independent de Científics (IGS) que
van escriure l’Informe global de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides 2019.
Dirigeix projectes de recerca nacional i internacionals com el projecte relacionat
amb la sostenibilitat de l’alimentació Politics, practices and the transformative
potential of sustainable diets, Poprasus. Els seus projectes estan en els camps de
la governança, del desenvolupament sostenible i la transformació dels sistemes,
biodiversitat i salut, serveis ecosistèmics i boscos i solucions basades en la natura
i la urbanització.

ALBERTO GARRIDO
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CATEDRÀTIC D’ECONOMIA I POLÍTICA AGRÀRIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE MADRID
Alberto Garrido és catedràtic d’Economia i Política Agrària i vicerector de
Qualitat i Eficiència de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Té una
llicenciatura en Enginyeria Agrària (amb reconeixement MSc) (1989); un màster
en Recursos Econòmics Agraris i Naturals de la Universitat de Califòrnia, Davis
(1992) i un doctorat en Economia Agrària de la UPM (1996).
Els seus 25 anys d’experiència en recerca inclouen projectes, documents de
consultoria, supervisió de tesis i publicacions sobre gestió del risc en l’agricultura
i assegurances agràries; economia i política dels recursos hídrics; anàlisi i
polítiques de la sequera, canvi climàtic i riscos agraris; pobresa, en termes microi macroeconòmics; política agrària; volatilitat dels mercats agraris i alimentaris,
sostenibilitat agrària i alimentària, resiliència dels sistemes alimentaris,
alimentació, dietes i seguretat alimentària, tant a escala domèstica com nacional.
Ha publicat 20 monografies i 83 articles revisats per experts, i 93 capítols de
llibre i altres articles. El seu h-index és 20 (Scopus), té 4.100 (2.045, des de
2013) citacions del Google Scholar, h-index: 29 (21, des de 2013), i ha supervisat
23 tesis doctorals.
Ha estat investigador principal en més de 50 projectes de recerca, incloentne de competitius internacionals per IFAD, la Comissió Europea, PepsiCo,
Parlament Europeu, FAO, Banc Mundial, OECD, EASAC i altres institucions

públiques i privades. Ha treballat professionalment a Xile, Colòmbia, Equador,
Etiòpia, França, Nicaragua, Panamà, Portugal, Surinam, Holanda, el Regne Unit,
els EUA i Vietnam.

MARTA G. RIVERA-FERRÉ

DIRECTORA DE LA CÀTEDRA EN AGROECOLOGIA I SISTEMES ALIMENTARIS PER A
LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VIC
Marta G. Rivera-Ferré és professora a la Universitat de Vic-Universitat Central
de Catalunya, investigadora honorària a la Universitat de Coventry (UK).
Coordinadora de la línia de recerca Comunitats sostenibles, innovacions socials i
territoris dins del grup SGR Societats, Polítiques i comunitats inclusives i directora
de la Càtedra Agroecologia i Sistemes Alimentaris. Llicenciada en Veterinària,
en l’especialitat de Producció Animal i Economia Agrària per la Universitat de
Còrdova; màster en Nutrició Animal per la Universitat d’Aberdeen, Dra. en
Veterinària per la Universitat de Còrdova i Dra. en Sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona.

CONSELLERA D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Teresa Jordà Roura va néixer a Ripoll, el 19 de juny de 1972. És llicenciada en
Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Va ser alcaldessa de Ripoll entre el 2003 i el 2011. Ha treballat en la política
municipal durant 19 anys, fins que el 2017 es va acomiadar de l’Ajuntament.
Diputada al Congrés de Diputats des del 2011, durant tres legislatures seguides
(2011, 2015 i 2016), període en el qual va exercir de portaveu en la Comissió de
Foment i de secretària segona en la Comissió d’Igualtat, entre altres. El juny del
2018 assumeix la responsabilitat de consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat portant polítiques
culturals a la Federació de Municipis de Catalunya, així com pel municipalisme al
SOC. Ha estat vicepresidenta de la Fundació Eduard Soler de Ripoll i presidenta
de la Fundació Guifré.
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TERESA JORDÀ
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Ha realitzat estades de recerca al Rowett Research Institute del Regne Unit, així
com en el Alterra Research Institute i la Universitat de Wageningen dels Països
Baixos, en aquests últims com a investigadora postdoctoral. També ha estat
investigadora postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre
de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari – CREDA-UPCIRTA. Compta amb més de 90 publicacions. La seva experiència investigadora
l’ha dotat d’un perfil multidisciplinari en l’anàlisi dels sistemes agroalimentaris
des de la producció al consum. En els últims anys s’ha centrat en l’àmbit de la
sociologia de l’agricultura i l’alimentació, i particularment en les interaccions
entre agricultura, alimentació, societat i medi ambient, amb èmfasi en l’adaptació
al canvi climàtic i la seguretat i sobirania alimentàries, així com en la funció social
de l’agricultura i el paper de les dones des d’una perspectiva d’estudis feministes.

CARMEL MÒDOL

DIRECTOR GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
Carmel Mòdol és director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat en diferents empreses
internacionals del sector agrícola (1986-2000) i ha constituït una empresa
dedicada a la producció i comercialització de fruita dolça (1996-2017).
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Del 2003 al 2012, ha estat diputat per la circumscripció de Lleida al Parlament
de Catalunya, portaveu del GP ERC a la Comissió de Control de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
Ha estat adjunt del vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat
Politècnica de Catalunya i secretari de la Fundació President Josep Irla. Ha
estat membre, entre d’altres, de la Comissió Docent de l’ETSEALL, de la
Comissió d’Avaluació i Selecció de Professors i Investigadors de la Universitat
Politècnica de Catalunya, del Consell Social de la Universitat de Lleida, del
Consell Interuniversitari de Catalunya, així com del Consell de Govern de la
Universitat de Lleida.

KRIJN J. POPPE
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MEMBRE DEL CONSELL HOLANDÈS PER AL MEDI AMBIENT I LES INFRAESTRUCTURES
Krijn J. Poppe (1955) és un economista d’empresa que treballa en gestió de
la recerca al Wageningen Economic Research, ubicat a la Haia, Holanda. Com a
analista polític principal, ajuda els responsables de polítiques i negocis a entendre
i actuar davant les tendències agroalimentàries d’acord amb la ciència.
Està involucrat en diversos projectes de recerca multidisciplinària per a la
Unió Europea. Ha presidit un grup d’experts a la Direcció General de Recerca
i Innovació de la Comissió Europea per dissenyar missions per al programa de
recerca en agroalimentació FP9 Horitzó Europa. L’interès de recerca actual
se centra en les polítiques agràries i alimentàries, les TIC, les infraestructures
de recerca i el coneixement agrari i el sistema d’innovació. Està molt sol·licitat
com a ponent sobre el futur de l’agricultura i l’alimentació. A més a més, Krijn
Poppe treballa un dia a la setmana com a membre del Consell de Medi Ambient i
Infraestructura, un organisme d’assessorament estratègic del govern holandès.
Des del 2009 al 2011 ha treballat a temps parcial com a director científic del
Ministeri holandès d’Afers Econòmics, Agricultura i Innovació.
És membre de l’Associació Europea d’Economistes Agraris i durant 12 anys
(1999-2011) en va ser el secretari general. És secretari-tresorer honorari de
la Fundació EAAEP (que publica ERAE) i president de l’equip de direcció de
la publicació EuroChoices. És membre de la junta de l’autoritat de control de
l’agricultura ecològica SKAL i assessora les províncies South-Holland i Flevoland.

ARNAU QUERALT

DIRECTOR DEL CONSELL ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Arnau Queralt i Bassa és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat
Autònoma de Barcelona, màster en Gestió Pública per ESADE i la Universitat
Pompeu Fabra, i diplomat en Estudis Europeus per l’Escola Diplomàtica del
Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya.
És director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible des
d’octubre de 2011 i president de la xarxa European Environment and Sustainable
Development Advisory Councils (EEAC) des de gener de 2015 i copresident del
seu Grup de treball sobre desenvolupament sostenible. Com a part de l’EEAC
ha estat observador per a la Plataforma d’Actors d’Alt Nivell de la Comissió
Europea per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
i membre del Grup d’Experts sobre la Implementació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible i Alta Educació de la Xarxa Global d’Universitats
per la Innovació (GUNi).
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Membre del Grup d’Experts sobre el Canvi Climàtic de la Unió pel Mediterrani
i membre de la junta directiva de la Xarxa d’Experts Mediterranis sobre Canvi
Climàtic i Ambiental (MedECC). Membre del grup especial sobre el canvi
climàtic de la Conferència de Regions Marítimes Perifèriques (CPRM). Membre
de les comissions interdepartamentals sobre el canvi climàtic i ecodisseny
al Govern de Catalunya. Membre del Grup de treball sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Assemblea de Regions Europees.

JOAN VALLVÉ

Joan Vallvé i Ribera, nascut a Barcelona l’any 1940, és doctor enginyer
industrial per l’ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona.
Del 1989 al 1992 va ser conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya i director general d’Afers Interdepartamentals de
la Generalitat de Catalunya (1984-1989). Del 1992 al 1994 va ocupar el
càrrec de comissionat per a Actuacions Exteriors de la Generalitat i del 2000
al 2002 va ser secretari de Família del Departament de Benestar Social de la
Generalitat.
Va ser diputat al Parlament Europeu en les legislatures 1994-1999 i 20022004. També ha estat president de l’Associació de Regions Frontereres
Europees del 1996 al 2004, president de l’Associació d’Enginyers Industrials
de Catalunya del 2006 al 2007 i degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya del 2008 al 2013. Ha estat conseller del CADS entre 2013 i 2019.

Mengem futur
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MEMBRE DEL CONSELL ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (CADS)

PETER SCHMIDT

PRESIDENT DE L’OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL COMITÈ
ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU
Nascut el 1962, la seva primera feina va ser com a productor de formatges. Més
tard va esdevenir responsable regional del Sindicat d’Alimentació i Càtering
(NGG, afiliat a DGB) durant 27 anys, encarregat d’indústries làcties i forns.
És membre del Grup II (Treballadors) del Comitè Econòmic i Social Europeu
(EESC) des de 2014. De 2015 al 25 de març de 2018 ha estat president del
Grup d’Estudi Permanent de l’EESC en Sistemes Alimentaris Sostenibles.

Mengem futur
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Des de l’abril de 2018, és president de l’Observatori del Desenvolupament
Sostenible de l’EESC i és un dels tres membres de l’EESC dirigint la tasca de la
Plataforma europea de parts interessades en l’economia circular, una iniciativa
conjunta de l’EESC i la Comissió Europea.

Referències
[1] Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides (16 abril 2020). Risk of hunger pandemic as
COVID-19 set to almost double acute hunger by end of 2020: https://www.wfp.org/news/covid-19-willdouble-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken.
[2] CADS (2020). Posicionament sobre com gestionar la nova realitat que es presenta després de la
COVID-19: Una pandèmia, moltes lliçons i 17 objectius que no podem posar en quarantena: http://cads.
gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/El-CADS-fa-una-crida-a-superar-els-efectes-de-la-COVID-19mitjancant-les-politiques-de-sostenibilitat.
[3] Podeu accedir a la gravació de la jornada a: https://diplocat.cat/ca/activitats/10/diplocat-i-el-cadsorganitzen-una-jornada-internacional-sobre-sistemes-alimentaris-sostenibles.
[4] En al·lusió a l’informe del CADS L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món: http://cads.
gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/2016/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-elmon-/.
[5] Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, aprovada
pel Parlament de Catalunya en la sessió parlamentària del dia 4 de març de 2020.
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Entitats membres de Diplocat
Institucions públiques i entitats municipalistes
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Diputació de Barcelona

- Diputació de Tarragona
- Diputació de Girona
- Diputació de Lleida
- Conselh Generau d’Aran
- Associació Catalana de Municipis i Comarques
- Federació de Municipis de Catalunya

Entitats de l’àmbit empresarial
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- Consell General de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
- Foment del Treball Nacional
- Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
(PIMEC)

- Confederació de Cooperatives de Catalunya
- Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC)
- Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT)

Entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu
- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
- Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT)

- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona

Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics
- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

- Universitat de Vic · Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI)
- EADA Business School
- Barcelona Graduate School of Economics
(Barcelona GSE)

