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Hi ha prou aigua al món
per alimentar-nos?
Fundació Agrícola Catalana

CRISTINA CALDERER / ARXIU

Joan Puigcercós, vicesecretari general d’Esquerra Republicana

Esquerra proposa que
el sector públic faci la
competència a Endesa
Acusa l’elèctrica de no fer actuacions
de millora de la xarxa a Catalunya
Redacció
BARCELONA

El vicesecretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i diputat a Madrid,
Joan Puigcercós, ha defensat
que la Generalitat i els ajuntaments creïn empreses mixtes, amb capital públic i privat, per comercialitzar energia elèctrica i trencar així amb
el “monopoli total” que té
Endesa a Catalunya.
Puigcercós, en una entrevista
concedida a Europa Press, va
afirmar que l’apagada de 10
hores que va patir dilluns la
Vall d’Aran, en plena temporada turística d’esquí, posa de
manifest “la situació dramàtica” que viu Catalunya en matèria de subministrament elèctric.
El dirigent d’ERC ha assenyalat que l’acord per formar el
nou govern tripartit d’esquerres a Catalunya preveu que hi
ha d’haver “més operadors”
elèctrics al territori català i que
cal obrir aquest mercat “al
subministrament
procedent
d’altres països”.

Puigcercós ha recordat que a
Catalunya hi havia anys enrere
tres empreses elèctriques (Fecsa, Enher i Hidruña) i que ara,
després de l’absorció de Fecsa i
Enher per part d’Endesa, només hi ha un consell consultiu
amb seu a Barcelona, el president del qual és Joan Rosell.

Desinversió
En opinió del dirigent republicà, Endesa està fent un procés de “desinversió” a Catalunya, ja que no ha fet les actuacions de millora que caldrien
per a la demanda d’electricitat,
que creix entre quatre i cinc
punts per damunt del PIB.
Puigcercós creu que amb el
model actual no hi ha autonomia per fer front a incidències
locals, i que això representa
una oportunitat per a la catalana Gas Natural, que opera al
mercat elèctric. Puigcercós
també ha recordat que Endesa
ha fet un profund pla de prejubilacions i subcontractació de
tasques, amb la qual cosa els
operaris que han d’arreglar les
avaries es troben a 80 quilòmetres de distància de l’incident.

a disminució de la superfície de conreu
de blat als Estats Units, Europa i l’antiga
Unió Soviètica, així com la baixa pluviometria registrada en l’últim any, han
provocat una disminució dels estocs mundials d’aquest cereal. Així ho afirma el doctor
William Wilson, de la Universitat de Dakota
del Nord. L’augment del preu de cereals i
oleaginoses (plantes riques en oli, com ara la
soja, el gira-sol o la colza) en les borses dels
Estats Units i de Sud-amèrica confirmaria que
la demanda és superior a l’oferta. A més, cal
tenir en compte el previsible augment de la
demanda per part de la Xina.
Actualment, les importacions de cereals a
la Xina representen aproximadament el
cinc per cent del consum total d’aquell país,
però es preveu que el govern xinès autoritzi
la compra de cereals, oleaginoses i proteginoses
(plantes riques en proteïnes, com ara els pèsols,
les faves i les llenties) per
cobrir les mancances d’oferta i assegurar l’alimentació dels 1.300 milions de xinesos. La producció de cereals a la Xina ha caigut en els últims
anys, i s’ha generat alhora una demanda creixent,
cosa que ha provocat que
hi hagi entre 25 i 35
milions de tones de cereals que cal cobrir amb compres internacionals. D’altra banda, es preveu que la població xinesa augmenti fins a 1.600 milions de
persones el 2030, la qual cosa implica un
creixement en la demanda de cereals que
està molt lluny de l’actual capacitat productora d’aquell país.
Cal tenir en compte, a més, les tendències
alimentàries a la Xina. Així, el coeficient
Engel de consum (que quantifica el percentatge de despesa en aliments sobre el total
d’ingressos) ha baixat fins al 37,7% en les
zones urbanes i fins al 46,2% en les zones
rurals d’aquest país asiàtic. Aquests percentatges indiquen que la renda per càpita ha
augmentat, i, seguint la tendència generalitzada, la població xinesa està variant la
seva dieta de manera que mengen menys
aliments bàsics i més carn.
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Els canvis en la dieta alimentària als països del Primer Món han suposat ja un
augment espectacular de la despesa d’aigua en els últims quaranta anys. Així, d’acord amb les xifres de l’Estat espanyol, si el
1965 el consum de carn per càpita era de
28,1 quilos, el 2002 va ser de 65,5 quilos.
Val a dir que per produir un quilo de carn
en un país amb un clima com el nostre es
necessiten aproximadament 3.500 litres
d’aigua en forma de 2,5 quilos de pinso, és
a dir, de cereals.
El desplaçament de la ingesta humana de
proteïnes cap a aquelles d’origen animal ha
provocat que a l’Estat espanyol hi hagi hagut un augment del consum d’aigua de
194,86 metres cúbics per persona des del
1965: l’augment del consum de carn ha
suposat que un ciutadà
de l’Estat espanyol que el
1965 menjava 228 mil litres d’aigua a l’any, el
2002 en mengés 423 mil
litres, gairebé el doble.
Si extrapolem les xifres espanyoles a la situació xinesa, els resultats
fan esgarrifar, i la pregunta que ens hem de fer
és si hi ha prou aigua al
món per alimentar-nos, i
si n’hi ha prou perquè
ens alimentem, a més, en
la manera que ho fem, és
a dir, consumint més carn cada vegada i
menys aliments bàsics.
Fa unes setmanes, la Fundació Agrícola
Catalana comentava en aquestes pàgines la
inversió en capital humà i financer que està realitzant la Xina per a la investigació en
transgènics, una mesura que aplica el govern xinès per mantenir el màxim d’independència alimentària.
Els Estats Units, d’altra banda, continuen
invertint dòlars en la investigació en
transgènics i reforçant la producció agrícola de manera que s’assegurin els estocs
de cereals.
Tanmateix, la pregunta continua oberta:
hi ha prou aigua al món per alimentar-nos?
I s’afegeix a una altra: on és l’aigua? Perquè
els països que tenen aigua dominen les relacions internacionals.
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Us oferim començar “L'any viatger” a les mediterrànies
terres del Baix Penedès. Així, amb el maridatge de l'art i
la gastronomia, gaudirem d'una agradable jornada de
lleure cultural, visitant El Vendrell (Museu Àngel Guimerà i
Museu d’Art Deu) i Castellet (embassament del Foix).
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