
 

 

 

L’ARTICLE 

QUÈ PRODUIREM I MENJAREM DEMÀ? 

 

En aquests moments, la societat actual planteja dos reptes importants als quals haurem 

de fer front sense dilació: una alimentació deficient en moltes zones del món i la 

demanda creixent per a una major seguretat alimentària, que a la vegada contribueixi a 

la sostenibilitat del Planeta.  

En els darrers 10 anys, s’han retirat del mercat molts productes fitosanitaris que eren 

segurs però que ja no complien amb la normativa més estricta, perquè no superaven els 

nous llindars establerts en salut i en eficàcia. Malauradament, tampoc estan sorgint 

nous productes per combatre les plagues i malalties dels cultius. Per tant, a la pràctica, 

o bé s’utilitzen altres pràctiques culturals (formes de cultivar) o bé s’incentiven 

tècniques preventives per tal que plagues i malalties no afectin la producció.  

En paral·lel, la sensibilitat de la població mundial per consumir productes més 

sostenibles i segurs ha empès l’adaptació del sector primari, especialment l’agricultura i 

la ramaderia, a aquestes noves demanades. A més, cal tenir en compte també que amb 

el canvi climàtic, la superfície fèrtil del planeta cada vegada serà menor a causa dels 

fenòmens meteorològics extrems; sequeres i grans inundacions. 

Tots aquests aspectes fan preveure, doncs, que la producció agrícola serà inferior a mitjà 

termini i, per tant, un dels grans objectius per pensar ja des d’aquest moment és com 

mantenir la producció, preservant l’ecosistema de la manera més equilibrada possible. 

Des de la Cooperativa d’Artesa de Segre, com ja sabeu, estem apostant des de fa uns 

anys per tenir part de la producció gestionada amb el sistema ecològic (cereal, llegums, 

farratge, porcs i vinya).  

Des de l’àrea agronòmica, oferim assessorament i a més estem promovent la utilització 

de mètodes preventius a les plagues i malalties. També comptem amb un servei de 

desherbatge mecànic en cereal. (Estem realitzant avisos a través de les nostres xarxes 

socials; ebando, whatsapp business, facebook, instagram, etc). La finalitat és que els 

agricultors avancin els tractaments abans que la planta no pateixi una reducció de 

producció. A més, vetllem perquè el producte que s’apliqui sigui el menys perjudicial per 

la flora i la fauna de l’entorn del cultiu. I, sobretot, treballem per la salut del pagès com 

a aplicador i consumidor a la vegada.  

En aquest sentit, els ajuts de la nova PAC 2023-2027 de la Unió Europea tenen com a 

lema “Farm to Fork”, és a dir, “del Camp a la Taula”. Encara no sabem com seran, però 



ja hi ha algunes línies definides, que es poden veure en el quadre que adjuntem a 

continuació:  

 

 

 

FONT: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pac/noticies-futura-pac-2020/ 

 

D’aquestes línies que potenciarà la nova PAC, la Cooperativa d’Artesa de Segre ja n’està 

implementant algunes. Altres s’hauran d’adaptar. El que volem des de la nostra entitat 

és ser una ajuda pels agricultors i ramaders a l’hora d’adequar-se a aquests nous 

paràmetres.  

Per exemple, un dels factors que des d’aquí tenim en compte és la reducció de l’efecte 

del CO2 en el canvi climàtic. Aquest efecte es minimitza amb la producció de proximitat 

o de Km. 0; la qual nosaltres ja estem fomentant, ja que permet consumir menys 

combustible pel transport de la matèria prima i o de la producció generada. També 

s’emeten menys gasos hivernacle. 

Un altre aspecte important que estem treballant és l’aplicació d’adobs orgànics (fems i 

purins) en terres més pròximes a la granja i complint amb la normativa del Decret 

153/2019. L’objectiu és evitar la volatilització de nitrogen (amoníac), conèixer la 

quantitat exacta d’adob que s’ha d’aplicar i assessorar en les necessitats, així com 

realitzar analítiques de sòls.  

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pac/noticies-futura-pac-2020/


I és que els recursos del Planeta no són infinits, per aquest motiu, i d’acord amb les 

demandes actuals que hem anat esmentant, la Cooperativa d’Artesa de Segre aposta 

per una societat més sensible, sostenible i, sobretot, per a una producció de proximitat, 

justa per a totes les parts; productors i consumidors.   
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