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“És evident que el clima de la terra ha canviat en el passat, però 

quan avui es parla de canvi climàtic es parla de quelcom diferent a 

les glaciacions del passat”  (J.E.Llebot, 1999). 

Introducció 



És natural l’efecte hivernacle? 





Composició de l'atmosfera terrestre 

  

. Oxigen                        21% 

. Nitrogen                     78% 

. Argó                              0,9%,  

. Diòxid de carboni        0,03% 

. Altres gasos                 0,06%  

. Vapor d’aigua 

Gasos d’efecte hivernacle naturals: 

              (Tª mitjana 15° C) 

 

. Ozó 

. Diòxid de Carboni 

. Vapor d’ Aigua 

 

 

Gasos d’efecte hivernacle antròpics 

 

. Diòxid de Carboni (CO2) 

. Meta (CH4) 

. Òxid nitrós (N2O) 

. Hidrofluorocarbonis (HFC) 

. Perfluorocarbonis (PFC) 

. Hexafluorur de Sofre (SF6) 



AGRICULTURA I  EMISSIÓ DE GASOS 

  

Les concentracions de gasos de l’aire 

s’han mantingut quasi bé constants fins 

fa gairebé 300 anys . 

Edad mitjana segle V- XV 

Revolució industrial segle XVIII 

Prehistòria 

Neolític 10000 BP 

Agricultors 3500 BP 

Agricultura segle XVIII 

Revolució Verda XX 

Agricultures alternatives (finals segle XX-XXI) 

Augment progressiu 

d’emissió de gasos  

Augment d’emissió de gasos 

diferents que s’afegeixen als 

gasos d’efecte hivernacle 

CANVI CLIMÀTIC 

+ 

+ 



Anomalies de la temperatura mitjana anual mundial 

 1880-2008 



Tendències mundials dels principals gasos d'efecte hivernacle 



Impactes del Canvi climàtic 



 

 Les activitats Agrícoles son d’elevada sensibilitat a la variabilitat 

climàtica 

 

 Els patrons climàtics manifesten alteracions 

 

 El canvi climàtic projecta un increment de la temperatura i 

modificacions dels règims de precipitació (sequeres i inundacions)  

 

 Variabilitat espacial i temporal de les variables meteorològiques  

 

 Episodis climàtics extrems 

 

 El creixement i desenvolupament dels vegetals està regulat entre 

altres, per les condicions ambientals 

Principals efectes del canvi climàtic sobre l’Agricultura 

Grau d' INCERTESA 





Producci ó vegetal Producci ó animal 

(carn, llet, ous, cuir) 

Ind ú stries agroaliment à 

(productes de transformaci ó ) 

Consum hum à 

Producció vegetal 

(aliments, farratges, fibres, remeis) 

Producció animal 

 (carn, llet, ous, cuir) 

Indústries agroalimentàries 

(productes de transformació) 

Consum humà 

Importància de l’Agricultura 

Font: 2on Iinforme del Canvi Climàtic 

          a Catalunya (2010) 



MITIGACI Ó ADAPTACI Ó 

VULNERABILITATS AMENACES 

IMPACTES 

Canvi climàtic i Agricultura 

Font: 2on Informe del Canvi Climàtic 

          a Catalunya (2010) 



MITIGACIÓ ADAPTACIÓ 

VULNERABILITATS AMENACES 

IMPACTES 

Oportunitat 

Capacitat 

Capacitat 

Oportunitat 

Font: 2on informe del Canvi Climàtic 

          a Catalunya (2010) 

Canvi climàtic i Agricultura 



AMENACES 

- Directes del canvi clim à tic 

- Increment de temperatura 
- Disminuci ó de precipitaci ó 
- Canvis de patrons clim à tics estacionals 
- Increment d ’ episodis clim à tics extrems 

- Indirectes del canvi clim à tic 

- Increment de pertorbacions biòtiques 
- Increment de risc d ’ invasions 
- Increment de risc de malalties 
- Increment de risc de plagues 

- Increment de pertorbacions abiòtiques 
- Increment de risc i intensitat d ’ incendis 

ADAPTACI Ó 

- Capacitat d ’ adaptaci ó 
- Canvis en les t è cniques de cultiu 
- Canvis de conreus i d ’ esp è cies forestals 
- Canvis en el model de gesti ó forestal 

- Oportunitat d ’ adaptaci ó 
- Canvi en el model productiu 
- Canvi en el model energ è tic 
- Canvi en el model  socio - econòmic 
- Canvis en els h à bits alimentaris  
- Canvi en els valors de consum 

MITIGACI Ó 

- Capacitat de mitigaci ó 
- Segrest de carboni a l ’ ecosistema 
- Segrest de nitrogen a l ’ ecosistema 
- Aforestaci ó i reforestaci ó 

- Oportunitat de mitigaci ó 
- Disminuci ó d ’ emissions de CO 

2 
- Disminuci ó d ’ emissions de N 

2 
O 

- Disminuci ó d ’ emissions de CH 
4 

- Alternatives energ è tiques renovables 
- Reducci ó de treball del sòl 

IMPACTES 

- Canvis en els rendiments agraris 

- Canvis en la qualitat agr í cola 

- Redistribuci ó territorial de la producci ó agr à ria 
- Degradaci ó i erosi ó del sòl  

- Desertificaci ó /Desertitzaci ó 

VULNERABILITATS 

- Clim 
- Clima mediterrani 

- Temperatures altes 
- D è ficit hídric 

- Heterogeneitat territorial i ambiental 
- Xarxa d ’ embassaments i regs 

- Davant de pertorbacions biòtiques 
- Comerç globalitzat 
- Sistemes  resilients 

- Davant de pertorbacions abiòtiques 
- Elevada superficie forestal 
- Sistemes ràpids d’alarma i de resposta 

- Socio - econòmiques 
- Societat de consum 
- Teixit social estructurat 
- Societat informada 

AMENACES 

- Directes del canvi climàtic 

- Increment de temperatura 
- Disminució  de precipitació 
- Canvis de patrons climàtics estacionals 
- Increment d’episodis climàtics extrems 

 - Indirectes del canvi climàtic 

- Increment de pertorbacions biòtiques 
- Increment de risc d ’ invasions 
- Increment de risc de malalties 
- Increment de risc de plagues 

- Increment de pertorbacions abiòtiques 
- Increment de risc i intensitat d’incendis 

ADAPTACIÓ 

- Capacitat d’adaptació 
- Canvis en les tècniques de cultiu 
- Canvis de conreus i d’especies forestals 
- Canvis en el model de gestió forestal  

- Oportunitat d’adaptació 
- Canvi en el model productiu 
- Canvi en el model energètic 
- Canvi en el model  socio - econòmic 
- Canvis en els hàbits alimentaris 
- Canvi en els valors de consum 

MITIGACIÓ 

- Capacitat de mitigació 
- Segrest de carboni a l’ecosistema 
- Segrest de nitrogen a l’ ecosistema 

 - Aforestació i reforestació 

- Oportunitat de mitigació 
- Disminuci ó d ’ emissions de CO2 

- Disminuci ó d ’ emissions de N2O 
- Disminuci ó d ’ emissions de CH4 
- Alternatives energètiques renovables 
- Reducció del treball del sòl  

IMPACTES 

- Canvis en els rendiments agraris 

- Canvis en la qualitat agrícola  

- Redistribució territorial de la producció agrària 
- Degradació ó i erosió del sòl  

- Desertització 

VULNERABILITATS 

- Climàtiques 
- Clima mediterrani 

- Temperatures altes 
- D è 

- 
- Xarxa d ’ embassaments i regs 

- Davant de pertorbacions biòtiques 
- 
- Sistemes  

- Davant de pertorbacions abiòtiques 
- Elevada supe 
- 

- Socio - econòmiques 
- Societat de consum 
- Teixit social estructurat 
- Societat informada 

Font: 2on informe del Canvi Climàtic 

          a Catalunya (2010) 



Amenaces I  

• Canvis en el potencial productiu dels cultius:  

• Temperatura (increment d’1 a 3,6ºC, segle XXI) 

• CO2  

• Disponibilitat d’aigua 

• Estimulació de la productivitat per la mineralització de la MO del sòl 

• Variacions en la durada del període de cultiu 

• Incidència negativa d’episodis climàtics extrems en moments claus del cicle 

vital  dels cultius 

Efectes directes del clima 



Canvi  Tª anual mitjana (ºC 1961-90) per a períodes de 30 anys centrats en les 2020, 2050 i 2080, en 

els quatre escenaris. Els canvis només es mostren quan són prou grans comparats amb la 

variabilitat natural de la temperatura. 
Font: Hulme i Sheard (1999) 



Canvis en la precipitació estacional mitjana (% respecte de la mitjana de 1961-90) per períodes 

de 30 anys centrats 2020, 2050 i 2080. Els nombres indiquen els canvis en cada cel·la, només 

quan aquests són destacats respecte la variabilitat natural. 

Font: Hulme & Sheard (1999). 



Efectes directes del clima 

Amenaces I  

A igualtat de condicions ambientals, l’augment de la  concentració de 

CO2 afavoreix  mes el creixement de las plantes C3 que  les C4. 

C4: adaptades a climes secs i càlids (Tª òptima: 35-47 ºC) 

C3: adaptades a climes temperats (Tª òptima: 15-25 ºC) 

CAM: adaptades a climes àrids i desèrtics 

Font: Modificat de Gil (1995) 

C4 

C3 



C3 C4 CAM 

Oryza sativa Zea mays Agave sp 

Phaseolus vulgaris Sorghum vulgare Ananas sp 

Triticum aestivum Cynodon dactylon Aloe vera 

Spinacea oleracea 

Amenaces I  

Efectes directes del clima 

Font: M. Vazquez, 2009 



Efectes indirectes per respostes biòtiques al canvi climàtic: 

Invasions, malalties i plagues 

 Invasió per espècies foranies  

 

Augment del risc d’aparició de malalties i plagues a plantes cultivades 
 

Modificacions en activitat i supervivència de plagues per l’augment de la Tª 

               

Canvis de distribució, altitudinals i cap al nord, de plagues i malalties 

 

Canvis en la competència interespecífica entre l’espècie cultivada i males 

herbes segons metabolisme C3 o C4.  

Amenaces II  



Jara Andreu - Les plantes invasores a Catalunya i la 

seva gestió by Medi Ambient. Generalitat de Catalunya  

Amenaces II  

http://www.slideshare.net/mediambientcat
http://www.slideshare.net/mediambientcat
http://www.slideshare.net/mediambientcat
http://www.slideshare.net/mediambientcat


Jara Andreu - Les plantes invasores a Catalunya i la 

seva gestió by Medi Ambient. Generalitat de Catalunya  

Amenaces II  

Invasions, malalties i plagues 

Un total de 939 espècies exòtiques de flora i fauna aCatalunya en els últims anys 

  

 168 (18%) estan totalment establertes i crien amb normalitat 

 110 (12%) més es poden considerar invasores a causa de les afectacions 

 que ja ocasionen sobre cultius, hàbitats i altres espècies autòctones 

Projecte EXOCAT 2012  CREAF I DAAM  

http://www.slideshare.net/mediambientcat
http://www.slideshare.net/mediambientcat
http://www.slideshare.net/mediambientcat
http://www.slideshare.net/mediambientcat
http://www.slideshare.net/mediambientcat


 Intensificació del règim d’incendis 

 

 Interacció amb d’altres elements del canvi global:  canvis d'ús del sòl  

 

Augment del risc d’erosió per augment de temperatura estival 

 

Augment de la capacitat d’erosionar de la pluja 

 

Retroalimentació del procés erosiu per increment de mineralització de la 

matèria orgànica 

Efectes indirectes sobre l’augment de les pertorbacions: 

Incendis, erosió i desertització 

Amenaces III  



Vulnerabilitats 

Climàtiques 

 Localització geogràfica a la Mediterrània 

 Disminució 10-30% de rendiments,  déficit hídric estiu 

 Problema de Regadius 

 

Pertorbacions biòtiques 

 Transport de vectors i plagues amb els moviments de mercaderies i 

persones 

Pertorbacions abiòtiques 

 Augment del risc i extensió d’incendis forestals per superfície molt 

continuada de boscos 

 

Augment del risc d’erosió per pèrdua sobtada de boscos per incendi 



Capacitat i oportunitat de mitigació  

Increment de la capacitat de segrestar carboni 

Reducció del treball del sòl 

 - no conreu 

- mínim conreu 

- conreu de conservació  

Incorporació de matèria orgànica al sòl i reducció de l’adobament mineral  

Increment de l’establiment de conreus 

 - permanents 

 - mixtes 

 - rotacions de conreus 

Afavoriment de l’agro-forestació 



Reducció de gasos d’efecte hivernacle  (1% respecte el 1990, global 24%) 

Millora de l’eficiència de les operacions agrícoles 

Augment de la superfície d’agricultura de conservació  

Millora de la gestió de la fertilització  

Millora dels coneixements sobre el cicle del nitrogen i el 

seu ús en els sistemes agrícoles 

Afavoriment de la implantació de l’agricultura de precisió en la 

gestió de la fertilització 

Potenciació de l’ús de policultius i rotacions 

Millora de la gestió del reg 

Capacitat i oportunitat de mitigació I  

Transport  i maquinària d’ús de combustibles renovables  

Afavorir agricultura de proximitat 



Canvis tecnològics en sistemes agrícoles  

Canvi d’espècies i varietats vegetals cultivades per altres més adaptades 

 

Introducció de llavors i planters obtinguts per millora genètica 

 

Recuperació, i selecció i millora de varietats autòctones 

 

Afavoriment d’aquells cultius que minimitzin les pèrdues de CO2 i maximitzin la 

fixació de carboni al sòl 

 

Utilització racional de la biotecnologia (OGM) 

 

Reducció de l’energia utilitzada en el reg i millora de la seva eficiència 

 

Afavoriment de formes de conreu de producció més sostenibles: 

 

  Producció Integrada, Agricultura de conservació i Agricultura Ecològica 

 

Augment de la integració de la producció ramadera amb l’agrícola   

Capacitat i oportunitat de mitigació II  

Tritordeum 



Augment de rendiment en zones de secans frescals: la productivitat en 

algunes zones podria augmentar (20%) per augment Tª i allargament del 

cicle vegetatiu si disponibilitat d’aigua. En aquests ambients és esperable 

una tendència cap a cultius de secans càlids en zones actualment amb 

cultius de secans frescals si disminueix la disponibilitat hídrica. 

 

Manteniment de la producció vegetal a zones de regadiu si s’evita l’efecte 

de les altes temperatures mitjançant mesures de mitigació. 

 

 

Disminució de la rendibilitat a zones de secà càlides amb precipitacions 

minses i temperatures altes a l’actualitat,  i per efecte d’episodis extrems  

 

Abandonament de les activitats estrictament agrícoles per usos pecuaris 

extensius  o de conservació del patrimoni natural en condicions extremes.  

 

 

IMPACTES I 



Canvis en la distribució territorial de la producció agrària (disminució secà) 

IMPACTES II 
 

 Increment del risc de pèrdua de superfície de sòl fèrtil i capacitat productiva 

Evolució temporal de les superfícies de les explotacions agràries  

del 1997 al 2007 per tipus de coberta Font: 2on informe del Canvi 

Climàtic a Catalunya (2010) 
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Font: 2on Informe del Canvi 

Climàtic a Catalunya (2010) 



 

 

 

Respostes 

biològiques 

Vulnerabilitat 

regional 

Solucions Condicionaments 

socioeconòmics 

Oportunitats 

Cereals Positiva al CO2 en plantes C3 

Negativa a la Tª 

Reducció cicle cultiu 

Zones meridionals  Varietats resistents a la sequera 

Canvi a varietats de cicle curt 

Cultivar a zones septentrionals 

Reducció o desaparició en alguns 

llocs dels cereals de secà actuals 

Increment del panís o sorgo 

Hortalisses Respostes variades al CO2. 

Negativa a la Tª. 

Sensibilitat a l’estrès hídric. 

Augment de d’aigua de reg 

Increment de plagues. 

Canvis de  varietats, nous 

sistemes de cultiu, etc. 

Baixa capacitat de resposta de 

petits productors  

 

Cultiu de varietats precoces 

Cultius 

llenyosos 

Manca d’hores de fred 

Pèrdua de qualitat  

Risc de pèrdues per 

avançament de floració  

zones fredes 

Més demanda de  reg 

Canvis varietals i d’espècies 

Eficiència de l’ús de l’aigua 

Baixa capacitat de resposta de 

petits productors  

Introducció de cultius sensibles 

a gelades  (nesprer, tropicals) 

Varietats  primerenques  

Augmentar superfície de cítrics 

Farratgeres Positiva al CO2 en plantes C3. 

Augment de la durada del 

cicle productiu alfals. 

Negativa a la Tª estiu 

Zones fredes vulnerables 

segons disponibilitat 

d’aigua. 

Introducció de barreges. 

Canvis varietals i d’espècies. 

Baixa capacitat de resposta de 

petits productors  

Desparació ramaderia en zones 

Increment del nombre de dalls 

en zones de regadiu. 

Allargament de l’estació de 

creixement. 

Prats i 

pastures 

Pèrdua de biodiversitat. 

Canvis d’espècies amb 

possible disminució de les 

plantes de més qualitat. 

fertilitat al sòl. 

Molt vulnerables a tota la 

zona de distribució. 

Desplaçaments altitudinals  

Sistemes alpins 

especialment vulnerables. 

Difícils pel que fa al canvi 

climàtic. 

Desbrossament i cremes 

controlades per mantenir les 

superfícies de pastura. 

Ajuts a la ramaderia extensiva. 

Fortes interaccions amb canvis en 

l’ús del sòl per abandonament. 

Ajuts a sistemes extensius de la 

UE. 

Increment inicial de la 

productivitat. 

Font: 2on Informe del Canvi 

Climàtic a Catalunya (2010) 



AGRICULTURA I  EMISSIÓ DE GASOS 

  

Les concentracions de gasos de l’aire 

s’han mantingut quasi bé constants fins 

fa gairebé 300 anys . 

Edad mitjana segle V- XV 

Revolució industrial segle XVIII 

Prehistòria 

Neolític 10000 BP 

Agricultors 3500 BP 

Agricultura segle XVIII 

Revolució Verda XX 

Agricultures alternatives (finals segle XX) 

Augment progressiu 

d’emissió de gasos  

Augment d’emissió de gasos 

diferents que s’afegeixen als 

gasos d’efecte hivernacle 

CANVI GLOBAL 

+ 

+ 
Mitigació Canvi 

global 





Anaxímenes de Mileto  (586-528 aC) concebí el món com un ésser viu, igual com 

concebia l’ànima dels homes:  De la mateixa manera que la nostra ànima, que és 

aire, ens manté, igualment una bufada i l’aire embolcallen el món sencer” 



Que mes podem fer? 



Mesures de mitigació Mesures d’adaptació Altres mesures 

Ús d’energia fotovoltaica 

Ús d’energia fototèrmica 

Vehicles híbrids consum 

Utilització de biodiesel 

Promoció sembra directa 

Protecció dels boscos 

Depuració i reutilització 

d’aigües 

Recollida d’aigua pluvial 

Adquisició terres pirinenques 

Incorpora cultiu ecològic 

Protecció de l’àliga 

perdiguera 

Exemple:  Indústria Agroalimentària catalana 

Que podem fer? 



LA PROBLEMÀTICA DEL CANVI CLIMÀTIC I 

L'AGRICULTURA A CATALUNYA  

La millor inversió que pot fer la societat catalana pel 

seu futur i en la lluita contra el canvi climàtic és invertir en 

educació de qualitat per als seus ciutadans.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES 

http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=741&Itemid=160 


