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Arisdorf (Suiza, 1998)

Quin són els paisatges “originals”?



Arisdorf (Suiza, 1941)

Quin són els paisatges “originals”?



En la UE la agricultura ocupa más del 47% 
del territorio, y aproximadamente el 50% de 

las especies europeas dependen de los 
hábitats agrarios

Quins són els paisatges rellevants? Els agraris/rurals, els espais protegits?



… açò també és biodiversitat i paisatge



Foto cedida por Prof. Laura Torres e a Dra. Fátima Gonçalves. Universidadade de Trás-os-montes de Alto Douro

… açò també és biodiversitat i paisatge



Estem adreçant el problema energètic adequadament?

No pèrdua neta de la biodiversitatJerarquia de la mitigació



GESTIÓ AGRONÒMICA GESTIÓ SOCIOECONÒMICA GESTIÓ DEL PAISATGE
Agrobiodiversitat, Estructura agrària, 
gestió del sòl, gestió de nutrients i 
aigua, gestió fitosanitària

Ocupació, vida rural, preservació del patrimoni 
cultural tangible i intangible

diversitat IE, qualitat i quantitat EI, 
connectivitat ecològica

AGROECOSISTEMA PAISATGE

servei 
d’aprovisionament

serveis ecosistèmics
control biológico, formación suelos, reciclado nutrientes, 

fijación carbono, polinización...

servei 
cultural

GESTIÓ DEL TERRITORI

El risc de perdre un paisatge...



• Precedida per un Pla d’Estalvi Energètic. No volem repetir el model actual però 
amb renovables.

• Prioritzant la producció i consum local d’energia, un país amb milers de 
productors. No volem un model centralitzat i basat en l’oligopoli, com l’actual.

• Amb una planificació del desenvolupament de les renovables que done prioritat 
a: 

• la producció en espais antropitzats (ciutats, espais industrials, etc.), i si cal 
passar a altres espais productius...

• que no comprometa espais d’alt valor ambiental
• que no banalitze els paisatges
• que considere el valor dels espais agraris (desprotegits de facto)

... i per sobre de tot que no siga un model no especulatiu.

Com entenem la transició energètica?
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