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THOMAS BARWICK / GETTY

Aplicar l’economia circular en aquests
sectors implica millorar la gestió de
l’aigua i minimitzar l’ús de nutrients
Lorena Farràs Pérez

La Unió Europea –i més tard o
més d’hora Espanya haurà de fer
el mateix– està apostant forta
ment per l’economia circular. Ca
da vegada més sectors econòmics
i empreses estan fent passos cap
aquesta direcció i el de l’horticul
tura i la jardineria no n’és una ex
cepció.
S’entén per economia circular
una estratègia destinada a reduir
tant l’entrada de matèries prime
res com la sortida de residus mit
jançant el tancament de cicles, és
a dir, convertint els residus en
coproductes. Al món de l’horti
cultura i la jardineria això consis
teix a “tornar al que ja es feia no fa
tants anys”. Rafaela Cáceres,
investigadora de l’IRTAGIR, ex
plica que “ho tenim relativament
fàcil, perquè només hem de copi
arnos de la natura, per exem
ple amb el compostatge o el fun
cionament dels aiguamolls arti
ficials”.
Un dels pilars de l’aplicació de
l’economia circular en horticul
tura i jardineria és la gestió de
l’aigua. “S’estudia com optimit
zarne l’ús, treballar amb sòls i
plantes amb baix requeriment hí
dric, millorar les tècniques exis
tents, els sensors, aprofitar l’ai
gua procedent de les depurado
res... I també hi ha el tema dels
lixiviats: l’aigua sobrant després
del reg de plantes, que conté ele

vades concentracions de nitrats,
fosfats i potassi, que poden conta
minar els aqüífers”, concreta Ra
faela Cáceres. Els vivers generen
lixiviats en gran quantitat. El pro
jecte Cleanleach, una acció cofi
nançada pel programa Ecoinno
vation de la Unió Europea, plan
teja la introducció al mercat i
comercialització d’aquest siste
ma de recuperació i tractament
de lixiviats.
També s’està treballant per
substituir els actuals substrats de
cultiu que són la torba, que és es
cassa, i la fibra de coco, el proble

Vivers Sala Graupera,
un rara avis
Vivers Sala Graupera és un viver
amb més de 52 anys d’experiència
que fa uns 15 anys va apostar per la
jardineria sostenible i malgrat que és
un rara avis el negoci no li va gens
malament. La seva especialitat és la
introducció de planta arbustiva i
ornamental resistents al clima medi
terrani. La clau està a “utilitzar les
plantes adequades, un sòl que dreni
bé, és a dir, que deixi passar l’aigua, i
que els regs siguin espaiats en el
temps i en profunditat”, explica
Guillem Morral, enginyer de Vivers
Sala Graupera.

ma de la qual rau en el fet que ne
cessita ser transportada des de
llargues distàncies. “S’està estu
diant l’ús de productes orgànics
estables i d’alta qualitat com ara
restes de jardineria, de poda,
d’aclarides forestals o la fracció
sòlida del purí de boví i porcí”,
explica l’experta.
Un altre pilar fonamental és l’ús
de nutrients, especialment de fer
tilitzants químics. L’estratègia es
basa a minimitzarne l’ús opti
mitzant les plantes i a trobar al
ternatives naturals.
El problema és que l’horticultu
ra i la jardineria és un sector inte
grat en la gran majoria per petites
i mitjanes empreses, i en general
“són temoroses a l’hora d’intro
duir qualsevol variació en els pro
cessos que pugui afectar la pro
ductivitat o pugui posar en perill
la salubritat”, adverteix Cáceres.
D’aquí ve la importància de la
investigació que es duu a terme
des de centres com ara l’IRTA, un
institut d’investigació adscrit al
Departament d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca i Alimentació, que
està especialitzat en R+D+I agro
alimentària. Projectes com ara el
Cleanleach serveixen per investi
gar millores i posarles en pràcti
ca de manera experimental per
després poderes implementar al
conjunt del sector amb la confi
ança que funcionen. Cáceres afe
geix a més que aquesta investiga
ció ha de ser orientada i per això
és imprescindible que els centres
d’investigació i les empreses del
món real estiguin en contacte.
En el futur pròxim, “l’horti
cultura i la jardineria seran circu
lars o no seran”, afirma la investi
gadora. c
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El que fins fa poc eren
corrents subterranis ja
són perillosos corrents
emergents. Des que
Margaret Thatcher i
Ronald Reagan van iniciar la revolució
conservadora als anys vuitanta han passat
moltes coses, que podríem resumir en
globalització, noves tecnologies i la Xina.
Aquestes realitats han portat creixement i
progrés econòmic, però també crisi, deute,
atur, corrupció, desigualtat, migracions i
incertesa. Als Estats Units i a Europa,
per exemple, hi ha hagut alguns grans gua
nyadors, però la majoria dels ciutadans de
les classes mitjanes i populars se senten
perdedors.
Els perdedors tenen por del futur. I la por
fa sorgir sentiments poc nobles, especial
ment l’egoisme, el tancament en si mateix i
el rebuig a la diferència. Aquest sentiments
es concreten a exigir el tancament de fron
teres, a exaltar el que és propi, a tornar al
proteccionisme o a rebutjar la immigració.
Altres sectors socials es radicalitzen contra
el sistema, la corrupció i els que governen.
En definitiva, els perdedors es revolten
contra l’establishment i volen un canvi polí
tic que els protegeixi.
A l’horitzó
Els caps de turc, culpa
bles de tots els mals,
Trump és tota
una incògnita, són els immigrants, la
la Unió Europea invasió de productes
estrangers, les direc
trontolla, el
trius de la Unió Euro
proteccionisme pea o l’obertura de les
ensenya les
fronteres. Aquesta
ungles i la
demagògia ha obert les
immigració no portes de bat a bat a
Donald Trump, al Bre
té qui l’aturi
xit, a Marine Le Pen...
A l’horitzó, mani
qui mani, no tot són
flors i violes. No queda clar que es pugui
tornar a un creixement estable, encara
que sigui moderat. El deute acumulat al
món és enorme. La pujada del tipus d’inte
rès és propera. Donald Trump és tota una
incògnita. La Unió Europea trontolla. El
proteccionisme ensenya les ungles. La im
migració des de la guerra o la pobresa no té
qui l’aturi.
Per al creixement econòmic, l’obertura de
fronteres i la globalització són imprescindi
bles, però no com s’ha fet fins ara. Per al
progrés social, cal governar la globalització,
posanthi alguns límits, i en tot cas tenint
presents els efectes socials i mediambien
tals i protegint els perdedors més febles.
Tot acompanyat d’una fiscalitat realment
progressiva i d’una distribució més justa de
la riquesa que es crea.
El model econòmic d’una globalització
liberal està esgotat. Cal fer un replanteja
ment a fons. Si l’economia no porta el pro
grés per a tots o per a la gran majoria, i si
no es protegeixen els perdedors de la glo
balització, la radicalització augmentarà i
acabarà fent trontollar tot el sistema.
Com veiem, hi ha problemes, però també
hi ha solucions. La qüestió és saber si hi ha
voluntat, dels que realment tenen el poder,
de posarles en marxa. Voldríem poder ser
optimistes. |

