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Som enmig d’una crisi sistèmica global 

La crisi global té moltes dimensions interrelacionades: 
climàtica, ecològica, sanitària, econòmica, cultural, espiritual, 
etc

Estem immersos en tendències exponencials de creixement 
accelerat de producció i consum, que si no frenem i revertim 
desestabilitzen la salut de la Terra i duen al col·lapse global

La Petjada ecològica de Catalunya (2005) mostra la 
desmesura del nostre consum  (7,8 ) sobretot en energia i 
alimentació

Els habitants de la Garrotxa som part del 20% de la 
humanitat que consumim +80% dels recursos naturals de la 
Terra.



Tendències insostenibles de consum i producció

La Garrotxa té un paisatge i qualitat ambiental molt bons en el context de 
Catalunya, però l’estil de vida de la població és insostenible. 

La globalització i la tecnologia al servei de l’economia especulativa han 
permès transportar mercaderies i productes d’arreu del món fins a la 
Garrotxa amb preus molt baixos, que quasi mai internalitzen els costos 
(socials & ambientals) que recauen lluny.

Allò que adquirim, ajuda a conservar la salut i la integritat de la natura? 
Ajuda les persones a viure amb plenitud?   O no? Ho sabem? 

Sabem que cada decisió té efectes en la justícia social i l’ambiental i que 
ambdues són indissolubles? 

Sabem que una societat no pot viure saludablement en un entorn 
degradat, en una terra contaminada o malmesa ?



Tendències insostenibles de consum a la Garrotxa

Des de que es van aprovar els PALS de tots els municipis de la 
Garrotxa (fa 20 anys) han augmentat les tendències insostenibles en 
el consum.

La Garrotxa és una comarca fortament dependent:

- importa 83% de l’energia total que consumeix (Catalunya 94%)  

- importa +90% dels aliments humans que consumeix (Catalunya 
60%).

Les ‘grans superfícies comercials’ d’Olot i el comerç en línia (des del 
confinament imposat fa un any) han augmentat els impactes 
negatius associats a la majoria de productes que consumim.



Tendències insostenibles producció a la Garrotxa

Des de l’aprovació de les Agendes 21 locals (PALS) a tots els 
municipis de la Garrotxa, fa 20 anys, han augmentat les tendències 
insostenibles en la producció. Per què?  

La Garrotxa produeix el 13% de l’energia total que consumeix (la 
majoria a partir de cogeneració de gas)  Només 0,6% del total prové 
de fonts renovables (hidràulica i fotovoltaica).

La Garrotxa produeix menys del 10 % dels aliments que consumeix 
(sobretot carn), la majoria de l’espai agrícola és dedicat als farratges i 
prats

El principal sector industrial és agroalimentari (com a Catalunya) 
vinculat a un model de ramaderia industrial intensiva insostenible.



Quins canvis podem impulsar?      

Com podem reduir i transformar el consum d’energia i aliments 
(humans i animals) per ser menys dependents i més resilients? 

Com podem canviar la producció d’energia i aliments a la 
Garrotxa? 

Què ens indiquen les mesures anti Covid-19?  

Què ens indiquen les mesures d’adaptació a la crisis climàtica?

Quines oportunitats emergeixen ? L’Artiga coop, Somenergia,..

Com resistir la temptació consumista i viure amb coherència amb 
els nostres valors i gaudir d’una vida més feliç i digna ?

A mesura que l’economia antiecològica i insostenible s’esfondra, 
l’economia solidària al servei del bé comú s’obre camí.


