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Quin valor té el món agrari?

introducció

adreçat a

entitats, organitzacions i/o particulars del sector agrari i forestal; professionals i
tècnics de l’administració pública; institucions públiques; investigadors i estudiants
de medi ambient, geografia, enginyeria forestal i/o agrònoma; “policymakers”,
parlamentaris; grups i institucions acadèmiques; sindicats i cooperatives agràries;
propietaris forestals; i agents particulars interessats en la temàtica.

Per tal de fer conscient al país del valor real que aporta la ruralitat a la societat
catalana en totes les seves dimensions, es presenta el projecte EL VALOR OCULT DE
L’ACTIVITAT AGROPECUÀRIA A CATALUNYA. Aquest treball s’inscriu en la línia
d’actuació de la Fundació del Món Rural (FMR) que promou la identificació dels
impactes i funcions territorials del sector agropecuari català, la valoració econòmica
de les respectives externalitats i la definició d’estratègies de contraprestació.

El valor essencial de la pagesia catalana és el de produir aliments i altres
matèries primeres de primera necessitat. A nivell macroeconòmic, l’activitat
agrària ha anat perdent pes en l’ocupació general de la població i la generació
de riquesa, tant en termes relatius com en termes absoluts. Les persones
ocupades al sector agrari suposen a l’entorn del 2% del total de l’ocupació
catalana, mentre que el seu pes en l’economia catalana encara és més reduït,
contribuint en menys de l’1% al producte interior brut (PIB) del país. Malgrat
tot, continua essent un sector estratègic clau pel conjunt de la societat.
Més enllà de la vessant productiva –que és la base de la seva continuïtat–, el
sector agrari i forestal gestiona el 90% del territori. Les activitats agropecuàries
juguen un paper clau pel desenvolupament sostenible prestant múltiples
funcions o serveis socioambientals, com ara la gestió i conservació del patrimoni
natural i la biodiversitat, la regulació del cicle hidrogeològic, la mitigació del
canvi climàtic, la contenció del risc d’incendis forestals, etc. Aquestes no són
prou valorades ni contraprestades per la societat, tot i obtenir-ne els seus
beneficis.
Per primer cop, es presenta una valoració econòmica global del sector
agropecuari a escala catalana, tenint en compte l’activitat econòmica indirecta
que suporta aquest sector i les principals externalitats que genera. Aquest és
el primer gran objectiu d’aquest treball. El segon és desenvolupar una estratègia
de contraprestació d’aquestes externalitats. En definitiva, es tracta de donar
llum als valors ocults del sector agrari i forestal, que, malgrat els canvis que
s’han produït, encara són mal coneguts, poc reconeguts i molt poc contraprestats
o retribuïts.

programa

9.30h Recepció i lliurament de documentació
10.00h Inauguració
· Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

· Sr. Josep M. Vives, president de l’Institut Català d’Estudis Agraris
· Director de la Fundació del Món Rural

10.20h Ponència marc
“Dels reptes de la producció agroalimentària a la quantificació i
valoració de les funcions socioambientals de l’activitat agropecuària”
a càrrec del Sr. Ramon Folch, socioecòleg i director general d’ERF

11.10h Pausa-cafè
11.40h Presentació dels principals resultats del projecte
“El valor ocult de l'activitat agropecuària a Catalunya” a càrrec de:
· Sr. Marc Costa, ambientòleg i tècnic de la FMR
· Sr. Josep M. Palau, biòleg i cap de projectes d’ERF
· Sr. Àlvar Garola, economista i director tècnic del GEE

12.40h Taula rodona - col·loqui interactiu amb el públic
13.45h Cloenda
· Departament de Territori i Sostenibilitat
· Vicepresident de la Fundació del Món Rural
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i obert a tothom,
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jornades@fmr.cat
Tel. 973 22 93 60

