
 

 

El científic montblanquí especialitzat en temes ambientals i de sostenibilitat, Ramon 

Folch, ha pronunciat aquest dimecres la conferència en l'acte de la presentació de 

l'Informe sobre docència i recerca en medi ambient i sostenibilitat a la Universitat 

Rovira i Virgili. Folch ha fet un breu recorregut per la història de la humanitat de la 

base dels models productius i l'ús de l'energia fins arribar a la màquina de vapor. El 

científic ha defensat l'ús d'altres energies més enllà del petroli que són "inesgotables". 

Com encarregat de la confecció del pla de 

sostenibilitat de la URV, ha partit de la 

premissa de demostrar l'eficàcia de la 

sostenibilitat, quan a 2011 la Universitat va 

estalviar 565.000 euros en consum d'energia 

per més mesures implantades, "i aquest 23% 

d'estalvi només és el principi, la qual cosa 

demostra que no és fer volar coloms, això de 

la sostenibilitat". 

Amb el títol 'per què cal un nou model 

productiu?', Ramon Folch ha fet un breu 

recorregut per la història de la humanitat de 

la base dels models productius i l'ús de l' energia fins arribar a la màquina de vapor, "posem 

l'any 1800, moment en què els habitants del planeta eren mil milions, però al 1900 ja s'havia 

doblat la població, un segle després ja érem 6.000, però a 2011 ja hem arribat als 7.000 milions 

d'habitants", ha explicat Folch. 

A partir d'aquí l'ecòleg ha entrat en l'anàlisi dels recursos que es produeixen sota el paradigma 

de l'actual model "basat en l'oferta i sobre la premissa que els recursos són inesgotables". Ha 

apostat pel canvi de model "fonamentat en la demanda, l'estalvi, l'eficiència i la suficiència". 

Emprant el petroli com a exemple de malbaratament, "es crema per produir energia quan la 

tenim inesgotable d'altres fonts i, en canvi, els polímers produeixen productes de gran valor 

afegit: és com si alimentéssim un tren de vapor amb diamants,.... ningú no ho entendria", ha 

dit, per acabar sentenciant "aprendre és canviar", comminant a la Universitat a avançar per 

aquesta línia. 



 
 

 

Ignasi Cañagueral, en representació de Dow, ha posat sobre la taula els valors de la companyia 

i els objectius de 2015, alineats amb aquests criteris de sostenibilitat, i remarcant la necessària 

proactivitat de "pilotar aquest canvi, i no deixar que ens arrossegui", i ha posat com exemple el 

suport que l'empresa va donar des del principi a la Universitat per impulsar la càtedra. 

Finalment, el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, ha fet referència a la creació d'una 

paraula que Dow ha aportat a la cultura empresarial i la sostenibilitat: "el solucionisme és un 

mot que no existeix al diccionari, però ve a representar aquesta filosofia de contribuir a donar 

resposta als problemes i els reptes de la Humanitat", i remarcant una premissa científica que 

regeix en la companyia patrocinadora de la càtedra de Sostenibilitat: "el que no es mesura no 

es pot millorar", ha sentenciat. 

  


