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El Congrés Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris se celebrà a 
Manresa els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 a les instal·lacions de l’Espai Plana de 
l’Om, sota l’organització de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC), l’Institut Ramon Muntaner (IRM) i el Centre d’Estudis del Bages (CEB). 
El Congrés va comptar amb el suport —logístic o econòmic— de l’Ajuntament de 
Manresa, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia (Parc de la Sèquia), l’Obra 
Social “la Caixa” i la Fundació Privada Mútua Catalana. Així com de la Generalitat de 
Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona i la Fundació Josep Irla. Cal doncs, en nom de la Coordinadora, agrair 
l’aportació de totes aquestes institucions, així com de les persones que les representa-
ven, i de totes aquelles altres persones que, a títol individual, contribuïren a l’organització i 
al desenvolupament d’aquest Congrés.

El Congrés volia donar a conèixer i debatre treballs històrics, científics i tècnics al 
voltant del fet que el sòl, el subsòl, els minerals, els boscos, les aigües continentals, els 
oceans, l’atmosfera, la radiació solar, els éssers vius… posen a la nostra disposició una 
sèrie de recursos —naturals, però esdevinguts ecosocials— que la societat —com a 
conjunt organitzat de persones— transforma i posa al servei de les diferents necessitats 
de subsistència. Així, en el Congrés es projectaren diverses mirades —amb l’encert d’una 
mirada pluridisciplinària, holística— sobre aquests recursos: la visió històrica sobre 

Presentació

El X Congrés de la CCEPC Recursos 
i territori. Balanç d’una visió holística

Ignasi Cuadros Vila | Oriol Fort Marrugat
Geògraf. Centre d’Estudis del Bages i CCEPC | Humanista i gestor cultural 

Centre d’Estudis Molletans i CCEPC
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IgnasI Cuadros VIla | orIol Fort Marrugat

el seu ús i els conflictes i solucions que han generat; o l’abordatge des de disciplines 
científiques i tècniques que il·luminen el seu tractament present i futur.

L’explotació cada cop més intensiva i la perspectiva de l’exhauriment d’alguns 
d’aquests recursos —especialment els combustibles fòssils— obliga a una nova mi-
rada vers la cerca de recursos renovables més propers, accessibles i lligats al territo-
ri. Mantenint una visió holística sobre els recursos i el territori, el X Congrés de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana va definir quatre àmbits de 
participació en funció de quatre de les grans necessitats humanes: l’alimentació, els 
assentaments de poblament, les comunicacions i l’energia.

Així doncs, el Congrés s’estructurà en aquests quatre àmbits temàtics definits i 
s’adreçà tant al col·lectiu de membres i col·laboradors dels centres i instituts d’estudis o 
d’associacions afins, com a tota la comunitat científica i tècnica organitzada al voltant de 
les universitats, altres institucions acadèmiques o institucions i col·lectius professionals.

La part acadèmica del Congrés es desenvolupà al llarg dels dos primers dies referits, 
amb l’assistència de més d’una setantena de persones inscrites, amb una presència per-
manent del voltant de cinquanta d’aquests inscrits, i amb la presentació de quaranta 
quatre treballs, dels quals deu foren ponències o conferències encarregades per a l’ocasió, 
trenta comunicacions presentades per part dels inscrits als quatre àmbits convocats i 
quatre relatories de comunicacions dels àmbits corresponents. 

Cal remarcar la gran varietat d’especialitats representades, amb força diversitat 
d’aproximacions a les temàtiques dels quatre àmbits definits, un alt nivell acadèmic 
dels continguts, i nombroses aportacions, dels ponents i dels assistents, d’alerta, de 
crítica i de proposta atesa la temàtica plenament vinculada a la subsistència dels éssers 
humans al planeta Terra.

També formaren part del Congrés diverses activitats complementàries, com una 
visita guiada al Parc de la Sèquia seguint la ruta de l’aigua a Manresa, a càrrec de 
Josep Alabern. Anna Closes i Pilar Alonso, o la possibilitat de visitar la fira Ecoviure, 
que —amb molts punts en comú amb el nostre acte— es desenvolupava a la ciutat de 
Manresa el mateix cap de setmana del Congrés.

És així que podem concloure i remarcar que el X Congrés discorregué amb un 
gran interès per part dels participants i assistents i amb uns alts graus acadèmic i de 
participació en els debats que sorgiren. Aquests debats es desenvoluparen, majoritàri-
ament, a continuació de les sessions de ponències i comunicacions dels quatre àmbits 
i tingueren —volem emfatitzar-ho— un elevat nivell d’argumentació i implicació per 
part dels nombrosos participants.

Conseqüentment amb això, en publicar les actes, volem fer arribar a les persones 
que participen en les activitats dels centres d’estudis les riques, novadores i pertinents 
aportacions formulades al Congrés, ja que com va fer notar en la seva conferència Carles 
Riba Romeva, membre de la Junta de la CCEPC i fervent impulsor de la temàtica del 
Congrés, «El moviment de centres d’estudis locals ha tingut sempre el territori com 
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Presentació

la seva referència. A diferència de les universitats, que han potenciat l’especialització, 
els centres d’estudis s’han centrat de forma integral en tot el que esdevé en el territori 
de la seva comunitat i, per addició, el territori en la seva globalitat. El punt de vista 
dels centres d’estudis locals entronca, doncs, amb un dels nuclis fonamentals del nou 
paradigma que haurem d’afrontar en les dècades vinents i generacions».

És així que les nostres activitats en resulten potenciades. Les idees i les argumen-
tacions sorgides de les aportacions fetes al Congrés ens esperonen a projectar el seu 
indiscutible interès als nostres centres i des dels nostres centres.

Per això, aquest Congrés, un cop ja tancat amb l’edició d’aquestes Actes, vol obrir 
vies de continuïtat i de nova projecció a través d’altres projectes i iniciatives. Una 
d’aquestes és el que anomenem Congrés Obert, el qual sorgeix des de fa més d’una 
dècada de la voluntat de fer arribar la presentació de les Actes a les seus dels centres i 
instituts d’estudis que hi puguin estar interessats, amb la particularitat que, a més de 
l’estricta presentació del volum editat, cada centre pot optar a sol·licitar una conferència 
impartida per part dels ponents o conferenciants que hi participaren, o per una altra 
persona, si es creu convenient, versant la conferència sobre les temàtiques i qüestions 
tractades i sorgides al Congrés.

Finalment, ens complau agrair la participació de totes aquelles persones que, com a 
membres del comitè científic i organitzador, ponents, conferenciants, relators, comuni-
cants o assistents, feren possible la realització d’aquest X Congrés de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana i el seu desenvolupament amb un resultat reeixit, 
tant pel que fa al vessant acadèmic com a tots els altres aspectes culturals i socials de 
l’esdeveniment. A totes aquestes persones, entitats i institucions, moltes gràcies.
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conferència inaugural

Sinèrgies entre fluxos d’energia i materials 
agraris, i l’estat ecològic del territori: 

l’exemple del Vallès (1860-1999)
Enric Tello | Inés Marco | Roc Padró

Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona
Jonathan Caravaca | Laura Gómez
Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Claudio Cattaneo | Joan Marull | Francesc Coll
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, UAB

Ramon Garrabou | Xavier Cussó
Facultat d’Economia i Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona

Vera Sacristán
Departament de Matemàtiques, Universitat Politècnica de Catalunya

Carme Font
Departament de Matemàtiques, Facultat de Ciències, UAB

Elena Galán del Castillo
KlimaAldaketaIfergai BC3 – Basque Centre for Climate Change

José Ramon Olarieta
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, Universitat de Lleida

1. introducció

El punt de partida de la recerca en història ambiental del projecte internacional 
sobre Sistemes Agraris Sustentables (SFS) rau a entendre els agroecosistemes com una 
natura transformada pels fluxos d’energia, materials i informació moguts per la page-
sia que els treballa. Sovint el fluxos d’energia s’analitzen sense tenir gaire en compte 
com interaccionen amb el territori per on transcorren. Com a molt, es consideren els 
impactes locals de certes peces del sistema energètic —centrals elèctriques i nuclears, 
grans embassaments, pol·lució atmosfèrica de ciutats i polígons industrials, etc. Però 
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Enric TEllo

hi ha una activitat crucial, la més extensa territorialment arreu del món, on els fluxos 
d’energia antròpics interaccionen amb els ecosistemes terrestres d’una forma molt 
especial: l’agricultura, la silvicultura i la ramaderia.

La interacció sòcio-metabòlica dels sistemes agraris amb els sistemes naturals dona 
lloc alsagro-ecosistemes, que esdevenen una interfase on es relliguen natura i cultura. 
Hom comença a considerar aquesta herència biocultural que conforma la majoria dels 
paisatges humanitzats de la Terra com una veritable «infraestructura verda» de vital 
importància pels serveis ecosistèmics de tota mena que proporciona —aliments sans, 
però també aigua dolça, sòls fèrtils, biodiversitat i paisatges pregons—, i dels quals 
depenem pel nostre benestar (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Aquesta idea ja fou suggerida anys enrere per l’ecòleg Ramon Margalef, quan escrivia 
que «a Europa l’explotació tradicional del sòl es basava en granges que organitzaven 
l’espai al seu voltant com un mosaic de camps de conreu, bardisses, pastures i fragments 
de boscos, seguint una organització del camp més o menys relacionada amb les conques 
de recepció. S’ha comprovat que aquest mosaic resulta un instrument de conservació 
molt eficaç, i així mateix ha mantingut i fins i tot ha augmentat la diversitat de les 
comunitats vegetals. […]. El mecanisme bàsic que ha conduït a una estructura d’aquest 
tipus és el diferent grau d’explotació […], és a dir, l’explotació va ser més intensa on 
el sistema ja era més productiu, i més suau en les regions més agrestes i els sòls més 
pobres» (2006: 59-60). Margalef també advertia del fet que «ara augmenta la demanda 
de noves terres, i l‘antiga estructura es difumina en anar-se fent el camp més uniforme» 
(2006: 60). Estem vivint una creixent «inversió topològica» de la matriu territorial 
humanitzada, on «la xarxa “domesticada” es fa contínua i més poderosa» mentre «la 
resta del paisatge passa gairebé a la categoria residual» (Margalef, 2005: 217-219).

A tota Europa les àrees urbanes i industrials ocupen el 4,7% del territori, i els mosaics 
agroforestals un 84% (EEA 2006). A Catalunya les proporcions són, respectivament, 
el 4,7 i 94% (Marull i Pino, 2008). És evident que entre els espais naturals protegits 
que formen un seguit d’unitats aïllades, i la xarxa d’infraestructures urbanes i indus-
trials, la clau del bon o mal estat ecològic del territori rau en el paper connector que 
poden jugar els espais agraris, hortícoles, forestals i ramaders. Però això depèn de la 
mena de gestió que se’n faci. Com podem saber si aquests mosaics agroforestals estan 
millorant o degradant els serveis ecosistèmics directa o indirectament relacionats amb 
la biodiversitat que acullen? Aquesta és una pregunta central del nostre projecte de 
recerca SFS (http://www.ub.edu/histeco/p2/cat/).

Ramon Margalef ja havia suggerit abordar-la des del que ell en deia «ecologia de la 
pertorbació»: «La nostra civilització realitza contínuament experiments a gran escala, 
que podrien ser més utilitzats del que són per desenvolupar els fonaments d’una ecologia 
de la pertorbació. […] L’home és molt poderós en l’ús de l’energia externa per moure 
materials, especialment sobre el pla horitzontal. El transport horitzontal destrueix el 
mosaic d’àrees que podien tenir un desenvolupament independent. […] L’home crea 
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SinèrgieS entre fluxoS d’energia i materialS agrariS, i l’eStat ecològic del territori

sistemes de control i amplificació de les vies d’energia externa cada cop més poderoses 
[…] A través de la consideració de l’energia subsidiària estem en millors condicions 
per entendre l’acció de l’energia externa en els ecosistemes» (Margalef, 1991: 250). 
Nosaltres estem seguint gairebé literalment el seu consell, estudiant com l’energia mo-
guda i temporalment emmagatzemada pel treball pagès als agroecosistemes interacciona 
amb la matriu territorial, el seu funcionament ecològic, la biodiversitat que acull, i els 
serveis ecosistèmics que pot acabar proveint a la societat.

Per fer-ho, adoptem l’enfocament i la metodologia comptable del que en Economia 
Ecològica s’anomena Metabolisme Social (Tello, 2013). La paraula metAbolisme —
del grec μεταβολή  o el llatí μεταβολē, bescanvi o interacció— expressa el conjunt 
de fluxos d’energia i materials que a través de llurs transformacions mantenen la vida 
dins els límits espacials i temporals de cada ésser viu. El 1867 Karl Marx va posar en 
circulació per primer cop la idea que la nostra espècie homo faber manté una altra 
mena de metabolisme social mediat per la tecnologia i la cultura —o exosomàtic, en 
la terminologia introduïda per Alfred Lotka el 1945—, que s’afegeix al metabolis-
me —endosomàtic— que té lloc dins el cos —soma— de cada un de nosaltres com a 
individus. El 1944 el físic Erwin Schördinger (1983) va explicar el caràcter circular 
i permanent del metabolisme que ens manté vius, lluny de l’equilibri termodinàmic 
que és la mort, mercès a la neguentropia que ens aporta la ingesta d’aliments que són 
portadors d’energia com qualsevol altra forma de biomassa produïda per la fotosíntesi. 
Nicholas Gerogescu-Roegen (1996 [1971]) ha aplicat aquests principis termodinàmics 
als fonaments de l’Economia Ecològica contemporània.

Recentment la bioquímica Mae Wan-Ho i l’ecòleg Robert Ulanowicz (2008) han su-
bratllat el paper que juga l’emmagatzemament temporal d’energia a l’interior de qualsevol 
organisme viu a través de bucles metabòlics cada cop més complexos que els permeten 
actuar, percebre i reaccionar autònomament amb l’entorn, tot suggerint aplicar aquest 
enfocament als agroecosistemes per estudiar-ne la sostenibilitat. Dit altre cop en paraules 
de Ramon Margalef, «a la biosfera qualsevol augment d’entropia està associat a l’adquisició de 
complexitat» atès que els sistemes vius empren la radiació solar com si fos una mena de 
«llibreta d’estalvis termodinàmica» que aprofita la dissipació d’energia «per augmentar 
la informació, complicar-se la vida i escriure la història» (Margalef, 1991: 79-103).

D’acord amb aquests fonaments, la hipòtesi que el nostre projecte de recerca cerca 
comprovar es pot formular com una versió agroecològica del que en Ecologia s’ano-
mena Hipòtesi de la Pertorbació Intermèdia. Si més no a la nostra Mediterrània, on 
la Natura fa molts mil·lennis que interaccionen amb l’activitat humana, una major 
biodiversitat estaria associada amb nivells intermedis i territorialment diferenciats de 
pertorbació. El fet que la pertorbació antròpica pròpia dels mosaics agraris i forestals 
tradicionals es mogués en aquesta mena de rangs intermedis, i espacio-temporalment 
diferenciats, explicaria per què, com deia Margalef, els puguem considerar «un instru-
ment de conservació molt eficaç» (Figura 1):

 Recursos i territori.indd   15 16/11/17   15:32



16

Enric TEllo

2. energia i Paisatge al nostre Primer banc de Proves al vallès 
(caldes de montbui, sentmenat, Polinyà i castellar del vallès)

Els quatre municipis de Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà i Caldes de Montbui 
formen una mena de triangle que davalla des del Pic del Vent o el Puig de la Creu a la 
serralada prelitoral, fins al bell mig de la Plana Vallesana a Polinyà. Pel nostre projecte 
de recerca SFS han esdevingut un banc de proves on, des de fa més de tres lustres, 
hem tractat de posar a prova la hipòtesi de Margalef sobre l’alta capacitat dels mosaics 
agraris tradicionals per mantenir biodiversitat associada als agroecosistemes, combinant 
les aproximacions metodològiques del Metabolisme Social (Tello, 2004 i 2013; Cussó 
i altres, 2006; Tello i altres, 2008; Garrabou i altres, 2010) amb les de l’Ecologia del 
Paisatge (Marull i Pino, 2008; Marull i Tello, 2010; Marull i altres, 2008, 2010, 2016).

Una raó important per triar aquesta àrea d’estudi és haver pogut comptar amb els 
mapes cadastrals aixecats sobre el terreny a mitjan segle xix pel geòmetra i estadístic 
Pedro Moreno Ramírez (Nadal, Urteaga i Muro, 2006; Moreno Ramírez, [1858] 2011; 
el mapa de Sentmenat està disponible al lloc web del ICGC: http://cartotecadigital.
icgc.cat); i també amb la detallada informació reunida a l’anònim Estudio Agrícola del 
Vallès de 1874 (Garrabou i Planas, 1998). Juntament amb els amillaraments, censos 
ramaders, padrons, topografies mèdiques, informes de la Junta Consultiva Agronòmica 
i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, i altres fonts historiogràfiques locals i pro-
vincials, aquesta documentació cartogràfica i estadística ens ha permès reconstruir els 
balanços energètics i de nutrients del sòl (N-P-K) moguts pel sistema agrari vigent en 

Figura 1. Metabolisme social i biodiversitat: la hipòtesi de la «pertorbació intermèdia»

Font: elaboració pròpia, basada en Margalef (1991 i 2006). HANPP és el percentatge d’apropiació humana 
de la producció primària neta.
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aquesta àrea d’estudi a mitjan segle xix, i comparar-los amb els de 1956 i 1999 (Tello 
i altres, 2016; Galán i altres, 2016; Marco i altres, 2017; Padró i altres, 2017).

2.1. Els canvis de paisatge i de perfil energètic de 1860 a 1956  
i 1999

La comparació entre els resultats dels balanços energètics, i l’avaluació ambiental dels 
mapes d’ús del sòl amb les mètriques emprades per l’Ecologia del Paisatge, mostra que 
la pèrdua d’eficiència energètica i el deteriorament ambiental del territori són dos fenò-
mens que s’han produït a la vegada (Marull i altres, 2010). D’una banda, trobem una 
clara pèrdua del paisatge en mosaic, des de la parcial especialització vitícola que convivia 
amb el policultiu de les masies a mitjan segle xix, a la cerealicultura i horticultura de 
mitjan segle xx posterior al retrocés de la vinya després de la fil·loxera (1884-1890), i a 
la producció local de gra depenent el 1999 d’una densitat ramadera descomunal criada 
en granges industrials d’engreix que requereix la importació de quantitats enormes de 
pinsos de l’estranger. Entre les tres dates el forest ha crescut, esdevenint una massa cada 
cop més contínua i abandonada. El resultat ha estat una polarització de les cobertes 
del sòl entre els monocultius industrials intensius bolcats a l’alimentació animal que es 
manté a les planes, i l’abandó dels costers a una reforestació descontrolada (Mapa 1).

Mapa 1. Canvis d’usos i cobertes del sòl a l’àrea d’estudi del Vallès (1860-1999)

Font: Marull i altres 
(2016).
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Aquesta transformació del paisatge es pot veure com una expressió territorial dels 
canvis experimentats pel metabolisme social agrari al llarg del període 1860-1999 en 
què l’agricultura s’ha industrialitzat. Per poder reconstruir els fluxos energètics de cada 
període hem de començar reunint la informació bàsica dels tres principals béns-fons 
que els originen: els diferents usos del sòl fèrtil, els caps de bestiar, i la població 
pagesa que els treballa. A la Taula 1 es presenten aquestes dades pels quatre municipis 
de l’àrea d’estudi del Vallès als tres talls temporals (1860, 1956 i 1999), interposant 
les dades de 1918-1920 que només estan disponibles per a Sentmenat:

Taula 1. Canvi de composició dels tres principals béns fons de l’àrea 
d’estudi del Vallès (1860-1999)

Principals béns-fons

1860 
(4 municipis)

1918 
(Sentmenat)

1956 
(4 municipis)

1999
(4 municipis)

Ha % Ha % ha % Ha %

Superfície cultivada 6.753 54,5  977  44,8 4.269 35,4 2.182 18,2

Horts  166  2,5  54  2,5  486 11,4  185  8,5

Cereals i cànem de regadiu  156  2,3  39  1,8  154  3,6  104  4,8

Cereals i llegums de secà 1.620 24,0  247  11,3 2.615 61,3 1.753 80,4

Vinyes 4.310 63,8  559  25,6  573 13,4  22  1,0

Oliveres  500  7,4  78  3,6  180  4,2  65  3,0

Guaret  0  0,0  0  0,0  261  6,1  52  2,4

Bosc i matollar 4.376 35,3  778  35,7 4.991 41,4 6.802 56,7

Pastures i erm  909  7,3  425  19,5 2.420 20,1  340  2,8

Espai construït  361  2,9  --  --  376  3,1 2.673 22,3

Caps de bestiar (en UR500*) 869 133 1.056 22.446

Densitat de bestiar (UR500 per 
km2 de superfície agrària**)

7,2 6,1 9,1 240,8

Densitat de població (hab./km2) 64,1 81,8 100,8 326,7

Actius agraris 2.057 --*** 1.154 250

Fonts: Elaborades per nosaltres a partir de fons cadastrals, amillaraments, padrons municipals i altres fonts 
(Marco i altres, 2017; Garcia i altres, inèdit). Els percentatges de cada cultiu es donen sobre l’àrea total de 
les terres de cultiu. *UR500: unitats ramaderes estandarditzades a 500 kg de pes. **Inclou cultiu, bosc i 
pastura. Pel 1918 només són comparables les dades relatives, no els valors absoluts que apareixen en cursiva. 
***En procés d’estimació.

A partir d’aquestes dades, i aplicant els coeficients tècnics dels rendiments de la 
terra i requeriments de treball extrets de les fonts disponibles coetànies, obtenim els 
corresponents fluxos en unitats de pes fresc de biomassa i hores de treball. Un cop 
traduïdes a unitats energètiques donen lloc al llistat de fluxos d’energia de la Taula 2:
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Taula 2. Principals fluxos energètics agraris a l’àrea d’estudi del Vallès (1860-1999)

FLUXOS  Unitat
1860 

(4 municipis)
1918 

(Sentmenat)
1956 

(4 municipis)
1999

(4 municipis)

1. Producte total (TP) GJ 505.707 136.182 379.127 465.723

2. Producte Final (FP) GJ 262.843 73.643 235.112 312.327

2.1. Producte Final Agrícola (CFP) % 34,4 47,5 47,9 15,3

2.1.1 Aliments, fibres % 14,1  9,5 25,6  4,6

2.1.2. Subproductes de la vinya 
I l’olivera

% 20,3 11,0  7,3  0,4

2.1.3. Alimentació animal %  0,0  0,0 15,0  7,7

2.1.4. Cultius industrials %  0,0  0,0  0,0  2,7

2.2. Producte Final Forestal (WFP) % 64,5 51,9 49,0  8,2

2.3. Producte Final Ramader (LBFP) %  1,1  0,6  3,2 76,4

3. biomassa Reutilitzada (BR) GJ 242.864 62.539 144.009 142.246

3.1. Biomassa Agrícola Reutilitzada (CBR) % 60,3 63,4  6,5  8,7

3.1.1. Llavors %  1,6  1,4  3,4  1,5

3.1.2. Biomassa Enterrada % 39,4  6,.0  3,1  7,2

3.1.3. Formiguers % 19,3  0,0  0,0  0,0

3.2. Biomassa Reutilitzada a la 
Ramaderia (LBBR)

% 39,7 36,6 93,5 91,3

3.2.1. Pinso i farratge (prod. principal) % 10,9 11,3 18,6 47,7

3.2.2. Palles i subproductes % 19,7 12,9 27,3 17,9

3.2.3. Pastura %  5,6 10,2 28,6  0,7

3.2.4. Llits de palla als estables %  3,4  2,2 19,0 25,0

4. Entrades Externes (EI) GJ 12.210 3.701 88.745 1.253.660

4.1. Treball Humà % 29,6 15,9  4,9  0,3

4.2. Femta Humana % 20,5 18,4  1,8  0,0

4.3. Residus Domèstics % 49,9 37,2 10,4  0,0

4.4. Fertilitzants i agroquímics %  0,0 12,8 69,5  1,9

4.5. Maquinària %  0,0  0,0 13,1 13,0

4.6. Alimentació animal %  0,0  0,0  0,0 75,5

4.7. Consum d’energia %  0,0  0,0  0,1  9,1

4.8. Llavors %  0,0  0,0  0,3  0,2

Font: Dades elaborades per l’equip del projecte SFS a partir de les cartilles avaluatòries dels amillaraments, l’Estudio Agrícola 
del Vallés (1874), informes del IACSI, estadístiques de la Junta Consultiva Agronòmica, censos agraris i l’IDESCAT (Marco 
i altres, 2017; Garcia i altres, inèdit). Per convertir les unitats físiques en energètiques s’han emprat els documents de treball 
de Guzmán i altres (2014) i d’Aguilera i altres (2015), seguint la metodologia explicada a Tello i altres (2016) i Galán 
i altres (2016). Tots els percentatges desglossats es calculen sobre el total d’Entrades Externes (EI), Producte Final (FP), o 
Biomassa Reutilitzada (BR). Les sigles entre parèntesi són les emprades en anglès pel projecte SFS. Pel 1918 només són 
comparables les dades relatives, no els valors absoluts que apareixen en cursiva, atès que l’àrea d’estudi es limita al municipi 
de Sentmenat.
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Les dades de les Taules 1 i 2 deixen ben palès el canvi en la dimensió absoluta i 
relativa dels fluxos sociometabòlics moguts pel treball agrari als quatre períodes es-
tudiats, que al seu torn respon a un profund canvi estructural en la composició dels 
béns-fons subjacents —usos del sòl fèrtil, dimensió i composició de la cabana ramadera, 
i actius agraris amb una dotació diferent de maquinària, agroquímics i altres inputs 
externs. Mesurats pel seu contingut energètic, aquests fluxos revelen alguns aspectes 
que romanen ocults en la comptabilitat econòmica convencional. La biomassa total 
(TP) extreta del sòl era superior el 1860 que després (Taula 2), a causa de la posterior 
contracció de la superfície cultivada i el progressiu abandonament del bosc (Taula 1). 
Això posa en evidència l’alta intensitat de cultiu de l’agricultura orgànica principalment 
vitícola de mitjan segle xix, i la importància dels seus subproductes llenyosos amb un 
alt contingut energètic per unitat de pes.

 L’efecte de la industrialització de l’agricultura sobre els rendiments, amb el desple-
gament de la Revolució Verda després de 1956, només s’observa en el producte final 
(FP) obtingut un cop s’ha detret de la collita total (TP) la biomassa reutilitzada (BR) 
dins el propi agroecosistema. El 1860, i encara el 1918, les reutilitzacions purament 
agrícoles —CBR: llavors, adobs en verd, formiguers i biomassa enterrada com a ferti-
litzant— suposaven un 60-63% de tota la biomassa produïda (TP), però es reduïren 
al 7-9% el 1956 i 1999. Per contra, la biomassa reutilitzada a la ramaderia —LBBR: 
pinsos, farratges i palles— va créixer del 40-37% el 1860-1918, fins al 94-91% el 
1956-1999 (Taula 2). Això expressa el profund canvi sociometabòlic derivat de l’aug-
ment de la cabana ramadera, que en aquesta àrea d’estudi ha estat espectacular entre 
1956 i 1999 (Taula 1).

Tot i l’actual dependència d’aquesta ramadera industrial del cultiu cerealista romanent 
a les planes, el caràcter literalment descomunal de la densitat ramadera —241 UR500/
km2 de superfície en cultiu; cada UR500 és una unitat ramadera estandarditzada de 500 
quilos de pes— exigeix unes importacions de pinso que el 1999 representaven el 76% 
de totes les entrades d’inputs externs (EI), superant el contingut energètic de tota la bio-
massa produïda per la fotosíntesi al territori analitzat en un any. Afegint-hi l’electricitat 
consumida a les pròpies granges d’engreix animal, i la maquinària, els adobs sintètics, i 
els pesticides i herbicides emprats als monocultius industrials, la quantitat total d’inputs 
externs consumits —1.253.660 GJ/any— multiplicava per quatre el contingut energètic 
del producte final (FP) obtingut —312.327 GJ/any. Per contra, el 1860 les entrades ex-
ternes (EI) eren dues ordres de magnitud inferiors a les de 1999, i el producte final (FP) 
multiplicava 22 vegades el seu contingut energètic. La reinversió interna de biomassa (BR) 
per unitat de producte final extret era en canvi més alta el 1860 que el 1999, posant en 
evidència el gran esforç d’inversió en el manteniment dels béns-fons quan l’agroecosistema 
orgànic tradicional gairebé no depenia d’inputs externs.

Això implica uns perfils energètics molt contrastats, que donen lloc a diferents Taxes 
de Retorn —o EROI per les sigles en anglès— interrelacionades (Taula 3).
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Taula 3. Taxes de Retorn Energètic (EROI) a l’àrea d’estudi del Vallès 
(1860-1999)

taxes de Retorn Energètic 
(EROI)

1860
(4 municipis)

1918 
(Sentmenat)

1956 
(4 municipis)

1999
(4 municipis)

Taxa de Retorn Final ()  1,08  1,11 1,01 0,22
Taxa de Retorn Final Externa () 21,53 19.90 2,65 0,25
Taxa de Retorn Final Interna ()  1,13  1,18 1,63 2,25
Taxa de Retorn a la PPN*  3,27  2,25 3,08 0,56
Diferència  2,19  1,14 2,07 0,34

Font: Calculades per l’equip del projecte SFS a partir de les dades i fonts ja esmentades d’acord amb 
els mètodes explicats a Tello i altres (2016) i Galán i altres (2016).*PPN: Producció Primària Neta 
fotosintètica a l’àrea d’estudi en un any (NPP per les sigles en anglès).

La minva de la Taxa de Retorn Final (FEROI), i encara més de la Taxa de Retorn 
Final Externa (EFEROI) com a resultat de la plena industrialització de l’agricultura 
(1956-1999), deixa ben palès que de ser un proveïdor d’energia a la resta de la societat el 
sistema agrari ha passat a consumir i dependre de grans fluxos d’energia externa directa 
o indirectament provinents dels combustibles fòssils. Recordem que en un 76% aquests 
inputs externs eren el 1999 pinsos importats d’altres llocs de la península Ibèrica o 
altres parts del món. El Mapa 2 mostra les localitzacions de l’empremta ecològica de 
les granges industrials d’engreix dels quatre municipis del Vallès estudiats:

Mapa 2. Empremta ecològica dels pinsos importats a l’àrea d’estudi del 
Vallès el 1999

Font: Padró i altres (2017).
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La tendència de la Taxa de Retorn Final Interna (IFEROI) ha estat, per contra, 
lleugerament ascendent (Taula 3). Atès que es tracta d’un bucle intern que a les 
agricultures orgàniques tradicionals jugava un paper cabdal com a reinversió en el 
manteniment de la fertilitat del sòl, i en la reproducció d’altres béns-fons de l’agro-
ecosistema, aquest augment d’IFEROI no s’ha d’entendre només com una part del 
rendiment energètic. Denota també una pèrdua de matèria orgànica als sòls cultivats, 
i una creixent desintegració entre els diferents tipus de cultiu i la ramaderia (Olarieta 
i altres, 2011; Padró i altres, 2017; Marco i altres, 2017). El resultat ha estat una 
pèrdua de complexitat del mateix agroecosistema, és a dir de la integració dels dife-
rents usos i cobertes del sòl entre elles, i amb la cria del bestiar de treball i engreix. 
Això s’ha traduït directament en una pèrdua de diversitat del paisatge agroforestal, 
i indirectament en una minva dels hàbitats diferenciats que conté i la capacitat de 
biodiversitat associada que pot acollir.

2.2. La «trampa energètica» de la Revolució Verda i el deteriorament 
agroecològic

El projecte de recerca SFS ha aplicat aquesta anàlisi energètica que empra diverses 
Taxes de Retorn (multi-EROI) interrelacionades per traçar el perfil energètic d’una bona 
colla d’agroecosistemesorgànics i industrials a Àustria, Txèquia, Catalunya. Andalusia, 
Espanya, Canadà, Estats Units, Costa Rica i altres llocs del món. 

La major part dels resultats, que encara són en fase de publicació, mostren una 
trajectòria força característica que podem anomenar la «trampa energètica de la revo-
lució verda». L’àrea d’estudi del Vallès n’és un exemple molt pregon. Per entendre-la 
millor és útil comparar la trajectòria històrica real amb la que teòricament hauria estat 
una òptima combinació entre inputs externs (EI) i biomassa reutilitzada (BR) per tal 
d’aconseguir augmentar la Taxa de Retorn Final (FEROI) a cada moment històric. 
Per visualitzar-ho emprem la relació d’aquesta Taxa de Retorn Final (FEROI)amb les 
Taxes de Retorn Final Interna (IFEROI) i Externa (EFEROI):

Atès que ,

 Recursos i territori.indd   22 16/11/17   15:32



23

SinèrgieS entre fluxoS d’energia i materialS agrariS, i l’eStat ecològic del territori

El conjunt de valors possibles que pot prendre l’equació (1) dona lloc a un horitzó 
de successos que pren la forma tridimensional representada a la part esquerra superior 
de la Figura 2, on qualsevol ascens cap a valors més alts del retorn conjunt FEROI—eix 
vertical— s’enfronta amb rendiments decreixents. La figura superior dreta representa la 
mateixa superfície tridimensional com si fos un mapa on l’alçada s’expressa mitjançant 
corbes de nivell que recorren valors iguals de FEROI. A priori hom podria esperar 
trobar les agricultures orgàniques tradicionals a la regió de la figura delimitada per 
una ‘O’, amb un elevat EFEROI a causa la poca dependència d’inputs externs (EI), i 
un menor IFEROI a causa de l’important esforç en reutilitzar internament biomassa 
(BR) per tal de mantenir la fertilitat del sòl, alimentar la cabana ramadera i garantir la 
reproducció econòmica de l’explotació familiar.

Per contra, la industrialització de l’agricultura hauria traslladat el perfil energètic dels 
sistemes agraris industrials posteriors a la Revolució Verda cap a una regió simètricament 
oposada de dita superfície de valors possibles, marcada amb una I a la Figura 2. Aquest 
perfil tindria un baix EFEROI degut a l’elevada dependència d’inputs externs, i un 
major IFEROI degut a l’abandó de reutilitzacions complexes intensives en treball. Si 
la transició socioecològica d’un a altre perfil energètic s’hagués fet sense augmentar ni 
disminuir el retorn final conjunt, els valors de FEROI s’haurien mantingut constants 
seguint una de les corbes de nivell del mapa.

Figura 2. Horitzó de successos amb totes les relacions possibles entre les 
Taxes de Retorn Energètic Interna (IFEROI), Externa (EFEROI) i conjunta 
(FEROI)

Font: Elaboració pròpia a partir de Tello i altres (2015, 2016).
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Mitjançant les derivades parcials a cada punt de dita superfície de successos possi-
bles es poden calcular les direccions òptimes de la combinació IFEROI-EFEROI —als 
dos eixos horitzontals— que permeten aconseguir majors increments de FEROI —eix 
vertical. A la part esquerra de la Figura 3 es poden observar els sentits de les direccions 
òptimes que convindria emprendre a cada situació, i a les figures central i dreta apareix 
la trajectòria real seguida als quatre municipis del Vallès de 1860 a 1956 i 1999:

Figura 3. Vectors que assenyalen la direcció i capacitat de millora òptima 
de la Taxa de Retorn Final (FEROI) variant les relacions entre els retorns 
intern (IFEROI) i extern (EFEROI), comparats amb la trajectòria real del 
cas d’estudi del Vallès (1860-1999)

És prou evident que la trajectòria real ha estat molt diferent a la que assenyalen 
els vectors d’optimalitat, i també a la simple inversió del perfil energètic preindustrial 
que assenyalàvem a la Figura 2. Si hi afegim mentalment el punt intermedi trobat 
a Sentmenat el 1918, amb una combinació EFEROI-IFEROI-FEROI encara força 
similar a la de 1860 (Taula 1), la impressió és que en un primer moment la industri-
alització de l’agricultura semblava alterar la combinació de retorns interns i externs 
(EFEROI-IFEROI) sense reduir gaire la Taxa de Retorn Final conjunta (FEROI). 
Tanmateix, amb la difusió massiva de la Revolució Verda l’eficiència energètica ha 
disminuït dràsticament, i no ho ha fet només pel cantó del retorn a uns inputs externs 
que han augmentat enormement. També ha disminuït el retorn a les reutilitzacions 
internes. Aquest darrer resultat planteja una pregunta important. Per què, un cop han 
passat a dependre d’inputs externs, aquestes agricultures industrials no s’han tret de 
sobre més reutilitzacions internes?

Font: Elaboració pròpia a partir de Tello i altres (2015, 2016) i Marco i altres (2017).
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