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Les regions costaneres del nostre país apleguen la major part de la 
població. Aquest fet, valorat en sentits contradictoris per diferents sectors 
de la societat, és una realitat que sens dubte es perllongarà en el temps i 
potser en l’espai en els propers anys. 
 
Acceptar aquesta realitat junt amb l’agricultura tradicional, no tant sols en 
el sentit cultural sinó també en el geogràfic i paisatgístic, pot ésser el 
primer pas vers la seva gestió integral, sostenible i respectuosa amb el 
medi i sobretot amb les persones que hi viuen, junt amb les seves 
activitats.  
 
Així en aquestes àrees properes a la Mediterrània es poden distingir tres 
aspectes relacionats amb l’agricultura: 
 
 
Aspectes productius 
 
La diversitat productiva en l’àrea costanera de la Mediterrània és enorme, 
ja que passem des de grans superfícies de monocultiu de vinya o cereal 
fins a explotacions altament intensives de plantes ornamentals.  
 
Aquesta diversitat es concreta en els tipus de sòls, la quantitat i qualitat 
d’aigua, de fertilitzants, pesticides, d’energia, etc. emprats. Això dóna lloc 
a diferents nivells de producció i en conseqüència de guanys i de 
distribució geogràfica dels conreus i dels agricultors. 
 
Aquest aspecte productiu és interessant per la cadena de diversitat 
biològica que es sustenta des dels diferents conreus i per la diversitat 
d’oferta en producte i en el temps que està a l’abast d’un important  
nombre de persones. 
 
Aquesta diversitat d’oferta si es pogués canalitzar seguint unes estrictes 
normes de traçabilitat alimentaria, tot d’acord als diferents sistemes de 
producció (orgànic, biològic, integrat,....) i cercant l’especificitat del 
producte i l’apropament del mercat, podria resultar competitiu en front de 
productes massificats, no especialitzats i de procedència llunyana. Les 
condicions socioeconòmiques actuals poden permetre l’establiment 
d’aquest tipus de productes en la gran Regió Metropolitana que aplega des 
de Tarragona fins a Girona, incloent la gran àrea de Barcelona, o la 
conurbació de València. 
 



El ventall és ampli, des de la vinya i l’industria del vi que l’acompanya i li 
dóna valor afegit, les extensions de tarongers, els grans conreus de 
cereals o conreus industrials, passant pels vivers de llenyoses i/o 
arbustives per la restauració del paisatge i la jardineria, les extensions 
d’horta comestible amb o sense protecció, fins les grans explotacions 
intensives de flor i planta ornamental. 
 
Si l’acceptació d’aquests productes especialitzats es produeix com ha 
passat i està passant en altres països del primer món, l’increment i/o 
estabilització de guanys pot ajudar al manteniment d’un sector primari 
agrícola, en detriment del creixement desmesurat i/o especulatiu de la 
construcció d’habitatges. 
 
 
Aspectes mediambientals 
 
Com qualsevol activitat, l’agricultura genera residus. Quan aquests se 
situen en o a la vora d’àrees densament poblades donen lloc a problemes.  
 
Així, podem parlar de grans quantitats de restes vegetals no emprats en 
la comercialització, substrats, pesticides, fertilitzants, plàstics, ferros, 
aerosols, gasos amb efecte hivernacle, productes al·lergògens,...  
Però sens dubte el major problema mediambiental que es genera en 
aquests moments lligat a l’agricultura, és l’ús de l’aigua. L’optimització en 
l’ús de l’aigua no tant sols s’ha d’interpretar des del punt de vista de 
gastar menys i més eficient, sinó que a més a més s’ha de valorar des de 
la perspectiva de que aquesta es torni al cicle tan neta com sigui possible 
per tal que pugui tornar a ser utilitzada amb una menor despesa  
mediambiental. 
  
Tanmateix la practica agrícola promou grans avantatges mediambientals 
com són la racionalització en l’ús del sòl, fragmentant o evitant la 
proliferació de grans zones urbanitzades; generant hàbitats on es poden 
trobar com a sedentaris o visitants un gran nombre d’espècies de fauna, 
que a part de contribuir a la biodiversitat, actuen com a controladors de 
determinades patologies vegetals; és un gran consumidor de 
subproductes de l’activitat ramadera, industrial i humana, els quals 
desprès de tractaments previs de compostatge, deshidratació, etc., 
podran ésser emprats per la millora i /o fertilització dels sòls. 
 
Un altre punt important des del punt de vista mediambiental i totalment 
d’acord amb les normatives de la reunió de Kyoto, és l’efecte fixador del 
diòxid de carboni. Això, a part d’afavorir l’increment de biomassa per 
diferents usos (energies a partir de biomassa, increment de producció 
bruta, increment/modificacions metabòliques, canvis en el fraccionament 
de la biomassa,...), pot també ajudar a alentir l’increment de gasos amb 
efecte hivernacle en l’atmosfera. 
 
 



 
 
Aspectes estètics 
 
L’agricultura en un sentit ampli engloba la jardineria i la restauració del 
paisatge pel qual, a part dels innegables valors estètics/ornamentals del 
paisatge agrícola per se i dels retalls de vegetació natural o quasi natural 
que aquesta activitat preserva, hi ha tota una sèrie d’actuacions de 
restauració i d’enjardinament que el model actual de societat reclama com 
a quelcom inherent al mateix. 
 
Així s’ha passat de considerar els jardins com una extensió estètica, 
moltes vegades de propietat i/o origen particular, a extenses superfícies 
comunes amb una clara funció ambiental, higiènica, social i de 
revalorització del territori. 
 
D’igual manera el paisatge ha adquirit un major valor, si més no estètic i 
és d’esperar que en breu, aquest sentit estètic i moltes vegades estàtic, es 
transformi en un sentit clarament dinàmic i ecològic. Aquest fet, sens 
dubte, portarà a un alt nivell de restauració del paisatge, el qual en la 
vasta àrea propera a la Mediterrània porta a tractar un amplíssim ventall 
de possibilitats ecològiques, com són el boscos, rius i rieres, aiguamolls, 
platges, grans obres públiques, conreus, pedreres, etc. 
 
Un altre punt important i àmpliament difós en la restauració ecològica del 
paisatge, és la construcció de corredors verds que comuniquen diferents 
espais ecològicament remarcables. 
 
Al considerar aquesta important quantitat/densitat de població, els 
aspectes higiènics i lúdics de l’agricultura prenen una especial 
importància, per mantenir la salut de les persones a un bon nivell. Per 
tant s’hauran de tenir en compte els camps esportius, les barreres verdes 
en front a diferents estressos ambientals per la població (soroll, pols, 
fums, olors,...), la vegetació en l’interior dels edificis (filtres de pols i 
soroll, matisadors de llum,...). 
 
D’aquesta previsible realitat que ens afectarà en els propers anys cal 
matisar-la pel possible canvi climàtic i pel real canvi global que ens afecta 
i/o afectarà d’una manera important des de ja mateix. 
 
Així considerant informació de la FAO (2007) podem preveure que de 
l’actual consum del 70% de tota l’aigua blava (dolça superficial de fàcil 
adquisició) disponible, emprada per l’agricultura, aquesta activitat 
requerirà un increment d’aproximadament un 12% cap l’any 2040, 
donada la major demanda d’aliments per part de la població.  
 
Aquesta població s’urbanitzarà més passant d’esser el 40% a un 60%, la 
que viurà en grans àrees metropolitanes, amb el conseqüent increment de 
demanda d’aigua. A tot aquest increment de població fixa, cal afegir la 



flotant, el turisme (a tall d’exemple en el 2006 han visitat Catalunya 15 
milions de persones), que mostra una clara tendència a l’increment, degut 
al major nivell de vida, als canvis de conducta social vers els viatges i a 
l’envelliment de la població. Aquesta despesa hídrica, no és clarament 
imputada en els balanços i és molt important per la quantitat d’aigua 
consumida, per la qualitat demandada i per l’estacionalitat amb que es 
requereix. 
 
El canvi climàtic pot donar lloc a importants modificacions en la quantitat i 
distribució de les precipitacions amb els conseqüents efectes sobre la 
disponibilitat d’aigua pels conreus. 
 
De tot això es poden apuntar com vulnerabilitats de l’agricultura 
Mediterrània en el nostre país: 
 
La disponibilitat d’aigua real (quantitat d’aigua emmagatzemada) o 
conjuntural (preu de l’aigua d’acord al cost en diners i/o despesa 
mediambiental). 
 
La qualitat de l’aigua disponible, ja que aquesta, a part dels clàssics 
problemes associats a la salinitat i/o desequilibri de nutrients, pot 
presentar problemes microbiològics i els associats a nous contaminants 
(antibiòtics, pesticides, tensioactius, fàrmacs en general,...). 
 
El canvi de conreus cercant una major rendibilitat (agricultura de 
primor, conreus energètics, canvis de gustos en la població, canvis 
associats a les migracions, conreus emmagatzemadors de carboni,...). 
 
El manteniment d’activitats i els seus paisatges associats, com pot 
ésser el cas de la vinya i molt especialment el d’àrees de climatologia 
extrema (ex. Priorat) o dels tarongers (en àrees potencialment inundables 
del País Valencia). 
 
La potencial reconversió de part del sector ramader en agrícola, 
donada una marcada pressió mediambiental (es requereix  unes deu 
vegades més aigua per produir un kg de carn que el mateix pes de cereal; 
el nivell de contaminació de les aigües associada a l’activitat ramadera 
intensiva és molt elevada com mostra el mapa de vulnerabilitat per nitrats 
i purins de Catalunya).  
 
La necessitat social de verd, tant pel que fa referència a l’higiene de la 
població, entesa en un sentit ampli, com per a potenciació del sector 
turístic, la jardineria i la restauració del paisatge esdevenen i esdevindran, 
àrees de forta activitat agrícola. 
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