
Paradigma sostenibilista

1. Introducció. Objectius

 

A la unitat 2 s’ha vist que els humans hem sobrepassat els límits físics de la Terra i la capacitat de càrrega de la majoria dels ecosistemes, la qual cosa ha

generat grans impactes, tant ambientals com socials. Això ens ha fet veure que cal un canvi de paradigma en els models de desenvolupament actuals que ens

condueixi cap a una societat més sostenible.

 

En aquesta unitat s’estudien les bases teòriques del concepte de desenvolupament sostenible i els seus principis.

Figura 1. Font: definicionabc.com

  

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/desarrollo-sostenible.php
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2. Antecedents

 

Els primers antecedents del concepte de desenvolupament sostenible es poden situar a l’any 1972, quan la Conferència d'Estocolm sobre
Medi Ambient Humà, organitzada per l'ONU va fer notar que el model occidental de desenvolupament té
associats efectes ambientals negatius. És a dir, que el creixement econòmic es basa en la pressió sobre els
recursos naturals i, en conseqüència, sobre la generació de residus.

El mateix any, l’informe al Club de Roma "Els límits del creixement" dels professors Meadows constatava l’error d’ignorar els límits en la manera d'entendre el

desenvolupament. Aquesta preocupació pels límits que l’entorn físic imposa al creixement econòmic no era nova a l’economia, però estava marginada. Es tracta,

doncs, d’un procés molt recent, de tot just 40 anys (vegeu la unitat 2).

 

 

       Figura 2. Els límits del creixement. D. H. Meadows, D. Meadows, J. Randersi, W. W. Behrens (1972)

 

 

No és perquè sí que aquests temes apareixen als inicis de la dècada de 1970; la causa fou la crisi del petroli d’aquells anys. El petroli com a recurs s’estava

acabant, el preu va pujar i va generar una crisi econòmica a Occident. Van començar els primers discursos no marginals sobre l’existència de límits naturals.

Fins aquell moment, la societat donava per fet que el creixement seguiria en el futur com havia estat en els anys anteriors; no es reflexionà sobre la seva

continuïtat fins que no aparegueren els primers problemes.

Es començaren a utilitzar termes que apuntaven en la direcció del desenvolupament sostenible: ecodesenvolupament, creixement intensiu, creixement orgànic

(en el segon informe del Club de Roma del professor Mesarovic el mateix any 1972). El marxisme de les dècades de 1960-1970 ja parlava de creixement zero.

Encara es parla de creixement com a sinònim de progrés o millora, però ja se’n mitiga el significat literal. El mot ‘desenvolupament’ s’imposa més endavant. En

tot cas, aquests conceptes previs sorgeixen de la preocupació per l’increment dels creixements i desequilibris, per l’existència de límits i pels impactes

ambientals, que comencen a remarcar la base natural inevitable de tot progrés humà. A la unitat 2 s’han treballat aquests temes, tant per separat com fent

avinent el gran nombre d‘interrelacions que tenen.

El naixement popular del terme ’desenvolupament sostenible’ se situa en l’anomenat Informe Brundtland, de 1987, titulat ’El nostre futur
comú’, que és l’informe de la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament de l’ONU (presidida per la
Sra. Go Brundtland, exprimera ministra noruega i directora de l‘OMS). L’informe defineix el desenvolupament
sostenible vinculant definitivament el progrés humà necessari, el manteniment imprescindible dels sistemes
naturals i l’eradicació de la pobresa. Així, afirma que “desenvolupament i medi ambient són interdependents i
imprescindibles; no es pot resoldre el tema del desenvolupament per una banda i el medi ambient per una
altra”.
 

     Figura 3. Portada del llibre ’El nostre futur comú‘, conegut també com Informe Brundtland.

 

  

El concepte es consolida en una altra conferència mundial de medi ambient i desenvolupament de l’ONU, a Rio l’any 1992, anomenada Cimera de la 
Terra pel gran avenç que significà en aquests temes. A Rio es reafirma el concepte de desenvolupament 
sostenible i la necessitat urgent d’aplicar-lo, es fa notar que el problema ambiental és global, no resoluble dins dels 
estats, ja que transcendeix les divisions politicoadministratives, i queda clara la densa i indeslligable interrelació

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97
http://www.clubofrome.org/eng/home/
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_R%C3%ADo_de_Janeiro


entre modes de vida i de treball, opcions govern, consum, equilibri social, economia, comerç, dinàmica financera i
situació ambiental.

Prova de la importància decisiva que tingué la Cimera de la Terra són alguns dels documents que s’hi van aprovar: la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i

el Desenvolupament, com a marc general; l’Agenda 21 o Agenda Global per al Medi Ambient i el Desenvolupament, un acord internacional per elaborar

programes dels països, regions i ciutats cap al desenvolupament sostenible, tot fent una planificació pensada i participada per la seva gent (vegeu la unitat 40);

el Conveni marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic, del qual sorgeix posteriorment l’Acord de Kyoto; el Conveni sobre la diversitat biològica, primer

acord mundial sobre la conservació i utilització sostenible de la biodiversitat, i la Declaració de principis relatius als boscos.

 

    Figura 4. Logo de la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro (1992)

A la Cimera de la Terra es recalca l’estreta i complexa relació causa-efecte entre el desenvolupament d'uns quants davant de la pobresa i la manca de

desenvolupament de molts, així com la degradació ambiental per a tothom i la pèrdua de recursos per sempre: desequilibris actuals i per a les futures

generacions.
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3. Definició i elements destacables

 

Etimològicament parlant, ’desenvolupament sostenible‘ significa: desenvolupament que es pot mantenir i és perdurable. I aquest és efectivament el sentit del

concepte. Segons la definició clàssica de l’Informe Brundtland:

 

 

"Desenvolupament sostenible és el que satisfà les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat de les generacions futures per

satisfer les seves."

En el concepte hi ha diversos elements que cal analitzar. En primer lloc, s’ha de destacar que l’objectiu és satisfer les necessitats de la població, ben diferent

de l’objectiu de créixer econòmicament del model capitalista. Amb el creixement de la producció, el model liberal pretén millorar indirectament la qualitat de vida,

però sovint se n’oblida i tot queda només en un creixement per se.

 

     Figura 5. El pa satisfà una necessitat bàsica: la subsistència. Font: al-pan.com

 

En canvi, en el desenvolupament sostenible es busca directament la qualitat de vida. Aquesta és una de les grans novetats del model de sostenibilitat.

Un altre element important de la definició és l’equitat o solidaritat intrageneracional. Quan diu “satisfer les necessitats actuals” s’entén implícitament que fa

referència a les necessitats de tothom. No té sentit pensar només en les nostres necessitats, d’algunes persones. Els recursos són finits, el planeta està

superpoblat; si una part de la població en consumeix grans quantitats, la resta no té el mínim necessari. Cal una distribució equitativa per satisfer la definició.

 

Figura 6. L'equitat o solidaritat intrageneracional és un element clau del desenvolupament sostenible.

Font: filosofiadelaeducacion

 

En el model economicista, el creixement és només del total o la mitjana de béns, i res no garanteix el repartiment entre tota la població, ni tan sols d’un mínim.

D’altra banda, aquest és un concepte antic: les esquerres en parlen des de fa molt temps, de la igualtat, l’equitat o la solidaritat.

El tercer element destacable del concepte de desenvolupament sostenible és la solidaritat intergeneracional o solidaritat amb el futur. Fins fa poc es

pressuposava la garantia de vida de les generacions futures. Avui dia se sap que està en joc el futur de la vida humana, que és evident la nostra capacitat

d’autodestruir-nos. Cal, doncs, tenir en compte el futur. Cal, com a mínim, donar la possibilitat de lluitar per la vida en el futur. El concepte de solidaritat amb les

generacions futures també és nou.

 

 

 
 

http://www.al-pan.com/productos.html
http://www.filosofiadelaeducacion.cl/destacados_detalle.php?cod=30


Figura 7. La solidaritat intergeneracional que planteja el desenvolupament sostenible comporta una nova dimensió del concepte solidaritat. Font:

diezparalasdiez

 

 

Per tot això, el model de sostenibilitat significa un canvi de paradigma, un canvi de mentalitat. Del creixement, que significa un augment quantitatiu, es

passa al desenvolupament, que és una evolució qualitativa: assolir la realització de potencials o una major completitud. Del paradigma econòmic establert

pel capitalisme o neoliberalisme (compartit també pel comunisme real), es passa a un paradigma de sostenibilitat que qüestiona el creixement per cobrir

necessitats, que busca mantenir l’equilibri.

 

Desenvolupament NO és el mateix que creixement. Desenvolupament comporta una evolució qualitativa, implica passar per estadis diferents, mentre

que creixement implica augmentar (és una acumulació física). Així, per exemple, un nen pot créixer però no desenvolupar-se, i per desenvolupar-se

no cal créixer.

 

 

 

Figura 8. Elements del desenvolupament sostenible

  

Tal com hem dit abans, etimològicament parlant ‘desenvolupament sostenible‘ és un desenvolupament que es pot mantenir en el temps, que no és el mateix que

mantenir el desenvolupament, ni tampoc un desenvolupament sostingut.

 

L’arrelament actual del model de creixement és molt gran, arriba a assimilar creixement amb millora o progrés. Però això és fals: per millorar no cal créixer.

Per això cal insistir en el fet que creixement és diferent de desenvolupament. I es cau en el mateix parany quan es parla de creixement sostenible, que es confon

amb desenvolupament sostenible. Creixement sostenible és quasi una contradicció. Tot allò que és físic en aquest món finit no pot créixer indefinidament,

llevat que la taxa de creixement tendís a ser nul·la, cas en què es parlaria més aviat d’estabilitat.

 

L’expressió de ‘creixement sostenible’ s’utilitza perquè no s’ha aprofundit en el seu significat, perquè parlar-ne sols és una moda. Actualment les empreses i la

societat voldrien ser sostenibles i créixer alhora, cosa que és impossible.

        

  

3.1. Continuant l'anàlisi del concepte

 

Una definició posterior de desenvolupament sostenible diu:

 

 

"Un model de desenvolupament que millori la qualitat de vida dels éssers humans tot fent que visquin dins la capacitat de càrrega dels ecosistemes

que són el suport de la vida."

http://diezparalasdiez.wordpress.com/2008/10/09/las-diez-cosas-que-le-ocurren-a-las-mamas-primerizas/


 

 

Aquesta definició és similar a l’anterior, amb paraules noves. Perquè buscar la qualitat de vida, el benestar (no només econòmic), és similar a satisfer les

necessitats. La novetat, en tot cas, és la incorporació del concepte de millora. D’altra banda, viure dins la capacitat de càrrega de l’ecosistema és el mateix que

mantenir la base de recursos naturals i per tant, permetre que les generacions futures puguin satisfer les seves necessitats.

Aprofundint en l’anàlisi del concepte de desenvolupament sostenible, apareixen més elements o aspectes que cal destacar, a banda dels que ja s’han esmentat

de satisfacció de necessitats, equitat i futur. Un d’aquests aspectes són les capacitats. No s’esmenten explícitament, però implícitament es diu que cal tenir-les

en compte per veure quines necessitats cal satisfer. Per mantenir-se dins la capacitat de càrrega, per deixar capacitat al futur, cal tenir present les capacitats

naturals i humanes, cal no gastar més del que tenim.

 

       Figura 9. Les capacitats. Font: latabernadelpuerto

 

 

Les necessitats no s’han d’agafar com a premissa, les definim les persones; les capacitats sí que ens són donades. A partir de les capacitats, i deixant recursos

pel futur, es veu quines necessitats es poden cobrir per a tothom. La importància de les capacitats és també una novetat respecte del model de creixement, que

es planteja com si les capacitats fossin il·limitades, cosa clarament falsa en un món finit.

 

Un altre element no evident del concepte és que no hi ha un únic model de desenvolupament sostenible, sinó múltiples. La definició no marca un únic camí: hi ha

moltes formes de viure diferents que satisfan la definició. Cada cultura, cada temps, cada territori adoptarà models diferents. I en la diversitat hi ha la llibertat. És

més, la diversitat és una de les riqueses humanes, una de les capacitats que cal transmetre al futur i, per tant, és una part inherent de la sostenibilitat. Sense

diversitat no hi ha sostenibilitat. Com molts altres, aquest és un aspecte nou respecte dels models de desenvolupament anteriors, un element més del canvi

de paradigma.

 

 

         Figura 10. Sense diversitat no hi ha sostenibilitat. Font: UNESCO

 

I de la diversitat es desprèn un altre element que cal destacar. Com que hi ha diverses possibilitats i el context ambiental i cultural varia, qui decideix quines

necessitats cal satisfer o quines capacitats es poden utilitzar? Hi ha diverses tecnologies que es poden aplicar o prioritzar, diversos recursos possibles que es

poden consumir, diverses formes d’organitzar-se. No hi ha una solució objectiva única: les prioritats són subjectives, les estratègies varien. Cal prendre

decisions, cal fer política. Però qui ho decideix? La resposta no pot ser cap altra que la mateixa societat. Per tant, la sostenibilitat comporta la participació

ciutadana en les decisions. No es tracta d’un model en què l’autoritat o els experts decideixen què és millor, es tracta de decisions que han de prendre els

individus de cada país o societat.

 

http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=44743&page=4


           Figura 11. Participació ciutadana

 

Una altra característica important és la globalitat. La sostenibilitat d’un determinat model de desenvolupament depèn de la globalitat de tots els elements

que el componen: les capacitats utilitzades, les necessitats satisfetes, els recursos, l‘organització, etc. Té sentit parlar de sostenibilitat quan s’analitza un

col·lectiu social, no una persona; té sentit si s’hi engloben totes les activitats, no una de sola. Així, no té sentit parlar de vehicles sostenibles, perquè depèn de

l’ús que se’n faci; no té sentit parlar d’una universitat sostenible, perquè depèn de com estigui inserida en el conjunt de la societat. Cada individu o activitat social

pot contribuir a fer que la societat sigui més sostenible, però és la societat globalment la que serà o no sostenible.

 

 

          Figura 12. Globalitat.  Font: arteenventa

 

 

I finalment cal esmentar que el desenvolupament sostenible és un model dinàmic, no pas una cosa fixa ni un objectiu final. És un procés dinàmic que es va

aprenent. No es tracta de definir un tipus de vida vàlid per sempre més; les capacitats i necessitats socials van variant amb el temps i per tant el model s’hi ha

d’anar adaptant.

 

 

 

Figura 13. El desenvolupament sostenible és un model dinàmic. Font: acrosport

 

Finalment, convé recalcar que la definició de desenvolupament sostenible no dóna la solució, només indica unes condicions que cal satisfer. A primera vista pot

semblar massa ambigua, però no ho és. La definició diu molt. I l’ambigüitat que té és positiva, perquè dóna marge per a la llibertat, la diversitat.

 

 

 

 

Figura 14. Esquema del paradigma de la sostenibilitat. Font: A. Sabater

http://www.arteenventa.com/Europa/Espa%F1a/Catalunya_Barcelona/Sant_Esteve_de_Palautordera/foto_63220.htm
http://acrosport.bloc.cat/gallery/18391/18391-111403.jpg


        

        

3.2. Definició basada en els capitals disponibles

 

El concepte de desenvolupament sostenible és molt recent i, per això, evoluciona. Apareixen noves definicions que descriuen el mateix amb altres termes,

donant peu a vegades a nous àmbits i ampliacions. En aquest apartat s’explica la sostenibilitat en termes de capitals.

 

Sota aquesta perspectiva sorgeix la definició basada en els capitals, que diu:

“Un desenvolupament sostenible és el desenvolupament en què les generacions actuals utilitzen els capitals disponibles (en funció de criteris que

socialment són acceptables i desitjables, ecològicament viables i no degradants, i econòmicament realitzables amb tecnologies apropiades) i que

deixa a les generacions futures uns capitals no inferiors que els que les generacions actuals tenen ara a la seva disposició.”

Ens podem preguntar: de quins capitals es tracta? Segons el diccionari, ‘capital’ és un fons de riquesa acumulada. Aquesta riquesa no és única i exclusivament

econòmica, sinó que n’existeixen moltes altres. Cal considerar com a mínim els capitals següents:

- Capital natural: recursos naturals, biodiversitat, l'ecosistema i els seus serveis... És a dir, la natura o el medi ambient entesos com a riquesa o capacitat per a

la humanitat.

- Capital social: coneixements, capacitats, patrimoni i diversitat cultural, multiculturalitat, cohesió, participació, organització, relacions socials...

- Capital econòmic: món financer, infraestructures, tecnologies... És a dir, tot allò que ha estat fet per l'ésser humà.

     

 

Figura 15. Capital natural, capital humà, capital econòmic. Fonts: wallpaper, clinicdata, vivemalaga, respectivament

 

http://wallpaper-s.org/42__Crimson_Forest%2C_Appalachian_Mountains%2C_North_Carolina.htm
http://www.clinicdata.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/grupo-personas-chica.gif
http://vivemalaga.es/wp-content/uploads/2007/10/ave-malaga-2.jpg


A vegades es divideix el que aquí hem anomenat ‘capital social’ en capital humà, cultural i social. En aquest cas, el capital humà estaria format per salut, nutrició,

educació, valors personals...; el capital cultural, per llengües, identitat cultural, arts, coneixements..., i el social per tot allò que té a veure amb les relacions

humanes —participació comunitària, igualtat de drets, cohesió social, pluralisme, tolerància, amistat, amor, lleis, disciplina...

Per tant, la definició de sostenibilitat basada en capitals diu que cal deixar per al futur tanta natura o més que la que tenim en el present; però també que cal

deixar per al futur tanta cultura o més que la que tenim en el present, tantes relacions socials o més que les que tenim en el present, tanta producció econòmica

o més que la que tenim en el present, etc. D’aquesta manera, la idea de base de les lleis de sostenibilitat ambiental —no gastar més capital natural que el que es

pot regenerar i, per tant, no reduir el capital natural— s’estén a les altres dimensions o aspectes del desenvolupament (capitals social i econòmic).

       

                        Figura 16. Capitals que cal mantenir o augmentar per al futur

En l’actualitat, el model de desenvolupament imperant és el model del creixement econòmic, que comporta un creixement exponencial de la producció. Aquest

model no redueix el capital econòmic, sinó que l’augmenta, però menysprea o ignora els aspectes natural i social. Com a conseqüència, els capitals natural i

social s’estan reduint, com s’ha vist i es veurà en altres capítols. Per això, el món de la sostenibilitat posa l’èmfasi en el manteniment dels capitals del medi

ambient i en la riquesa social.

 

 

       Figura 17. El model de creixement econòmic redueix els capitals natural i social

El perill de la degradació del medi ambient ja és conegut de manera bastant general per la societat des de fa alguns anys i està clarament associat al concepte

de sostenibilitat. Però l’aspecte social, la pèrdua de riquesa humana, cultural, és menys conegut. Un exemple molt il·lustratiu de l’evolució del capital social és el

cas de la diversitat lingüística. Avui dia es calcula que hi ha entre 3.000 i 7.000 llengües a tot el món, que en els últims cinc segles se n’ha perdut la meitat, i que

en el proper segle es perdran més de la meitat de les actuals, les que ja només parla la gent gran i no es transmeten als fills. La importància de la diversitat

lingüística va més enllà del que pot semblar d’entrada: amb les llengües desapareixen xarxes de comunicació, elements de cohesió social, signes d’identitat,

recursos per a la supervivència, sistemes d’adaptació a l’entorn, coneixements, visions diferents de la realitat. I això no afecta només la societat on es parlava,

sinó tot el món; perquè, per exemple, es perden els coneixements de plantes tradicionals locals que no tenen nom en altres llengües. La diversitat lingüística ens

fa humans, en tant que éssers socials.

En general, la diversitat cultural i social és, de fet, una estratègia de supervivència de l’espècie humana, i per això és un capital que cal preservar per al futur. A

vegades pot semblar que la reducció de llengües i cultures afavorirà la comunicació i l’entesa entre els diferents pobles i que la pèrdua de cultures minoritàries

és beneficiosa. Però és a l’inrevés: l‘homogeneïtzació o reducció cultural significa una pèrdua d’oportunitats per a la humanitat. És un cas anàleg al de la

biodiversitat.



        

     

: 

3.3. Definició basada en la intercanviabilitat de capitals. Sostenibilitat feble i forta

 

Al llarg de la història de la humanitat s’han transformat constantment uns capitals en uns altres. Es transforma capital natural en capital econòmic fent edificis o

carreteres, per exemple. Capital humà transformat en capital econòmic són les pèrdues de salut i vides humanes per fer infraestructures, béns, etc. I són capital

social transformat en capital econòmic els pobles desmantellats per embassaments. O bé el capital econòmic es transforma en natural quan s’enderroquen

edificis i s’utilitzen les runes per fer-hi créixer un bosc. I les vides humanes salvades per la ciència o la medicina és capital econòmic transformat en social.

 

Assumint la intercanviabilitat de capitals, la definició de desenvolupament sostenible seria:

"Un desenvolupament és sostenible en el temps si els capitals globals per capita es mantenen constants o augmenten i si la intercanviaviabilitat es fa

amb criteris lògics."

 

D’entrada és important observar que mantenir constants els capitals per capita requereix augmentar-los, perquè la població augmenta. I sobretot, cal especificar

que augmenten sobre la base de l’intercanvi temporal de capitals, mai excloent del tot cap dels capitals. Així, està permès transformar capital natural en

econòmic (perdre natura per fer productes econòmics), o social en econòmic (perdre relacions socials per produir), o econòmic en humà, etc., sempre que el

total dels capitals no disminueixi.

    Figura 18. Font: mp3deseo

http://www.mp3dseo.com/wp-content/intercambio-seo.png


 

En la figura següent es pot veure un diagrama de l’intercanvi de capitals. El cercle sencer representa el capital total per capita anual i cada ració o sector és un

capital diferent: natural, social i econòmic. Amb el pas del temps les proporcions d’un i altre capital poden variar, però el total no pot disminuir.

 

 

     Figura 19. Intercanviabilitat de capitals

 

 

 

Aquesta suma de capitals és clarament un concepte teòric, ja que no és evident com es poden sumar boscos amb carreteres o relacions d’amistat. Però sí que

marca clarament la idea de no perdre-hi globalment. D’altra banda, en el capítol de mesures de la sostenibilitat s’estudien mètodes per fer valoracions que fan

possibles aquestes sumes de manera quantitativa, però és un tema encara obert, sense estàndards.

Cal tenir present que hi ha alguns capitals dels quals no es pot prescindir (alimentació, etc.) i, per tant, hi ha porcions del cercle que necessiten uns mínims

ineludibles per a la subsistència de la humanitat. La discussió de quins són aquests capitals mínims no està encara decidida i és constantment motiu de

discussió, com tants altres punts de la sostenibilitat.

De la definició basada en la intercanviabilitat de capitals en sorgeixen dos tipus diferents de sostenibilitats, segons el tipus de criteri aplicat, segons si es permet

o no aquest intercanvi. Són la sostenibilitat feble i la forta.

- Sostenibilitat feble: manteniment o augment del capital total per capita, independentment de la composició, mantenint els mínims necessaris. És equivalent a

dir que qualsevol forma de capital és substituïble per qualsevol de les altres. Un exemple ben real d’intercanvi permès seria pagar per contaminar, que

transforma capital natural en econòmic. Un altre cas són les ecotaxes, impostos o taxes que es cobren per compensar pèrdues en el medi ambient, per exemple,

cobrar un euro per nit d’hotel per compensar l’impacte negatiu del turisme.

 

- Sostenibilitat forta: manteniment del capital total per capita i de cadascun dels capitals per separat. És a dir, no es permet l’intercanvi de capitals de diferents

tipus. En el cas esmentat, no es permetria pagar per contaminar o per altres pèrdues naturals o socials. Aquestes pèrdues es prohibeixen o regulen.

 

 

      Figura 20. Sostenibilitat feble i forta

 



Alguns autors diferencien també la sostenibilitat sensible, que correspondria al manteniment del capital total per capita i, com a mínim, dels nivells crítics de cada

capital individual.

Convé no deixar-se enganyar pel terme ‘sostenibilitat feble’, que fa pensar que és un model poc sostenible. Ben al contrari, la sostenibilitat feble és un model

sostenible, el nom de feble fa referència només a la comparació amb la forta, que és encara més exigent. Però un desenvolupament sostenible en el sentit feble

és també molt exigent; de fet, avui dia estem molt lluny de complir-ho: es contamina sense pagar, es destrueixen pobles sense compensar-ho, etc.

A les unitats d’economia es veurà com aquests conceptes de sostenibilitat forta i feble són la base de dos models de sistemes econòmics proposats: l’economia

ambiental, que es basa en una sostenibilitat feble, i l’economia ecològica, que es basa en la sostenibilitat forta.

        

3.4. Definició basada en els criteris

 

La sostenibilitat ha de ser ambiental, social i econòmica?

O més aviat ha d‘utilitzar criteris ambientals viables, socialment acceptats i desitjats, econòmicament viables i amb les tecnologies apropiades? I ha de facilitar

per al futur els capitals naturals, socials i econòmics corresponents?

 

 

  
 

 

Figura 21. Font: e-siberian.com

  

http://www.e-siberian.com/images/criterios-posicionamiento.png


3.5. L'expansió del concepte

 

“El desenvolupament sostenible es pot entreveure, ara, com un conjunt de relacions entre sistemes (naturals i socials), dinàmiques de processos

(energia, matèria i informació) i escales de valors (idees i ètica).”

Luis Jiménez Herrero

 

 

 Figura 22.  Luis Jimenez Herrero. Director del Observatori de la Sostenibilitat a Espanya. Font: OSE

En la mesura en què els diferents sistemes interaccionen entre si de manera interdependent, la seva estabilitat dependrà de la seva capacitat per resistir

fluctuacions, mantenir la integritat del conjunt i garantir-li les funcions bàsiques.

  



Paradigma sostenibilista

4. Les dimensions de la sostenibilitat

 

La sostenibilitat té tres dimensions:

 

a) l'ambiental,

b) la social i

c) l'econòmica.

 

És a dir, utilitza criteris ecològicament viables i no degradants, és socialment acceptada i desitjada, i és econòmicament realitzable amb tecnologies apropiades.

Goodland i Daly ho expliquen dient que la sostenibilitat ambiental comporta que les activitats o el desenvolupament no produeixin danys perdurables ni en la

biosfera ni en ecosistemes particulars; la sostenibilitat econòmica significa un desenvolupament que abordi el progrés des dels recursos disponibles, i la

sostenibilitat social correspon a un desenvolupament que manté la cohesió social alhora que satisfà les necessitats individuals de benestar, cultura i participació.

La sostenibilitat ambiental, o desenvolupament ambientalment sostenible, queda molt ben definida a les lleis de Daly per als fluxos de recursos i residus i al

Principi de conservació de la biodiversitat de la Cimera de Rio de 1992. D’altra banda, l’economia ha de canviar per incorporar totes les formes de capital, és a

dir, l’ambiental i el social a més de l’econòmic. Això comporta quantificar els intangibles i recursos de propietat comuna (aire, aigua, etc.). Els costos ambientals i

socials s’han de tenir en compte (internalitzar) en els preus, a través de noves polítiques i tècniques de valoració.

En el gràfic de la triangularitat o de les dimensions de la sostenibilitat apareixen diversos elements de cada una de les dimensions en els vèrtexs del triangle i

elements de relació entre aquestes dimensions en els costats. Així, la sostenibilitat econòmica comporta eficiència en l’ús dels recursos: perquè els creixements

econòmics siguin orgànics —basats en la preservació de la natura i la vida—, les tecnologies han de ser apropiades. Anàlogament, la sostenibilitat ambiental ha

de mantenir la integritat dels ecosistemes, la biodiversitat i la capacitat de càrrega del planeta. D’altra banda, les valoracions ambientals de les activitats, la

internalització de costos externs i el contracte natural relacionen sostenibilitat ambiental i econòmica. Com l’equitat intrageneracional, la distribució de recursos i

el contracte social són aspectes que tenen a veure amb les dimensions econòmica i social. I, finalment, la participació, el pluralisme i l’activitat antropogènica en

general connecten la sostenibilitat ambiental i la social. (Aquests conceptes s’han vist o es veuran en altres unitats.)

 

              Figura 23. La triangularitat de la sostenibilitat

 

 

Tot plegat posa de manifest que les dimensions social, econòmica i ambiental no són independents, sinó que estan relacionades entre elles. És a dir, no té sentit

una societat ambientalment sostenible que no ho sigui també en l’àmbit social, ni té sentit que sigui econòmicament sostenible si no ho és també en l’àmbit

ambiental, etc. Les tres dimensions de la sostenibilitat s’han de donar simultàniament.



 

 

Figura 24. El desenvolupament sostenible segons Naredo. Font: lacomunidad.elpais

 

Darrerament, les Nacions Unides ha incorporat al triangle de la sostenibilitat la dimensió institucional, com una nova dimensió que esdevé la quarta pota de la

sostenibilitat, en la mesura que correspon a la resposta humana enfront dels problemes d'insostenibilitat, mitjançant el disseny i la implementació de polítiques i

regulacions.

     

http://lacomunidad.elpais.com/cortesamador/2009/9/25/sostenible-significado-origen-y-uso
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5. L'equació IPCT

 

L'equació IPCT, proposada per Ehrlich i Holdren el 1972, permet avaluar l'impacte ambiental I a partir del producte de tres variables:

 

- la població (P) que produeix aquest impacte,

 

- el consum (C) de béns i serveis de la població per satisfer les seves necessitats, i

 

- l'impacte ambiental (T) de la tecnologia disponible per produir aquests béns i serveis (també anomenada ‘eficiència tecnològica’).

 

Això explica el nom de l'equació IPCT, que alguns autors també denominen IPRT, amb l’R de recursos consumits o, també, de riquesa (perquè en l'original

anglès és IPAT, amb A d‘’affluence’).

 

 

Impacte  =  Població (persones)  x  Consum (nombre productes/persona)  x  Tecnologia (impacte/producte)

       Figura 25. Equació IPCT

 

La finalitat d'aquesta equació no és pas fer càlculs absoluts en el mesurament d'aquest impacte, sinó poder fer comparacions en funció del pes que cadascuna

de les variables té sobre l'impacte ambiental; és a dir, una anàlisi de sensibilitat o paramètric.

 

L'equació ens diu, en definitiva, que l'impacte (I) de les activitats humanes sobre el territori depèn fonamentalment de quanta gent hi viu (P), de què fa (C) i de

com ho fa (T). A hores d'ara, tal com hem vist a la unitat 2, la variable població a escala mundial la tenim desbocada amb una dinàmica de creixement

exponencial. Per tant, si no volem que l'impacte ambiental augmenti, això ens obliga a reduir molt notablement tant el consum com la tecnologia (augmentar

l'eficiència). El consum fa referència al model de desenvolupament i a les pautes de producció, que, com hem vist a la unitat 2, està creixent en molts casos amb

una dinàmica exponencial. Per tant, si no modifiquem la dinàmica de creixement de la població i del consum de béns i serveis, això ens obliga a fer un esforç

molt gran en la millora de l'eficiència tecnològica per tal d'evitar un increment espectacular de l'impacte ambiental global.

 

Basant-se en aquesta equació, K. Mulder (2007) va calcular quin hauria de ser l'increment a escala mundial en l'eficiència tecnològica perquè l'any 2050, malgrat

que es produís un creixement de la població del 50 % respecte de l'actual i s’incrementés al mateix temps el nivell de consum dels països més pobres fins que

assolís el dels més rics, es mantingués l'impacte ambiental actual. Va arribar a la conclusió que aquest increment hauria de ser de 32,4 vegades.

 

D'alguna manera, aquesta equació ens mostra quins són els reptes de futur que té la tecnologia i quins són els reptes que hauran d'afrontar les tecnòlogues i els

tecnòlegs les properes dècades.

 

 

La tecnologia bona ja no serà la que augmenta l'eficàcia de la tala, sinó més aviat la que aconsegueix que allargui més cada tronc tallat.
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6. Principis de sostenibilitat

 

Segons el ‘Diccionario de la lengua española’, un principi és “cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a

estudiar las ciencias o las artes”, les quals, per tant, exigeixen el consens de la comunitat afectada.

 

En el cas de la sostenibilitat, aquest és un objectiu complicat atesa la diversitat de visions que hi convergeixen. Malgrat tot, pot ser interessant fer un esforç per

assolir un mínim d’acord al respecte que contribueixi a aclarir el concepte.

 

 

Figura 26. Font: unife.edu

 

 Per a l'elaboració d'aquest apartat de principis de sostenibilitat s'han tingut en compte les aportacions de Cendra i Stahel (2006) i les lleis de Herman Daly.

  

6.1. Dimensió ambiental

 

Si comencem pel primer element de l'equació IPCT —és a dir, l'impacte ambiental (I)—, sembla oportú establir com a principi de sostenibilitat el principi de

conservació del capital natural o el que en la literatura científica es coneix també com sostenibilitat forta, en la mesura que assumeix com a requisit el

manteniment del capital natural per capita i no accepta de cap manera que es pugui intercanviar amb altres capitals (social, econòmic, cultural, etc.).

 

 

Figura 27. El principi de conservació del capital natural comporta que no es pugui intercanviar amb altres.

Font: miambiente

  

6.2. Dimensió demogràfica

 

Més que d'un principi, aquí hauríem de parlar de la necessitat de plantejar polítiques d'autocontenció poblacional.

 

El creixement de la població i la seva limitació és un tema especialment delicat i sensible, en la mesura que afecta creences religioses, morals i un dels drets

més íntims de les persones, com és triar el nombre de fills que es volen tenir. La complexitat del tema no ens pot fer oblidar que la variable població (P) de

l'equació IPCT és, en aquests moments, per la seva dinàmica de creixement, una de les més determinants i que més condiciona l'impacte ambiental dels

humans. Sembla que tot indica que seria molt raonable fomentar polítiques d'autocontenció.

 

http://www.unife.edu.pe/educ/boletin01/facultad.html
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/concepte-de-desenvolupament-sostenible.-paradigma-sostenibilista/4.-lleis-de-la-sostenibilitat-ambiental/hacia%20una%20construccion%20social.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Daly.htm
http://www.miambiente.com.mx/?p=679


 Figura 28. Creixement de la població humana. Font: auladiver

 

Per alguns, però, la necessitat d'autocontenció en el creixement poblacional també és un fet discutible, ja que l’impacte ambiental que causa no només depèn

del nombre, sinó també del producte de les tres variables (PCT). També es pot argumentar que el nostre desenvolupament tecnològic ens permetrà incrementar

l'eficiència en l'ús dels recursos naturals i d'aquesta manera compensar l'increment de les altres variables, entre les quals hi ha la de la població. De totes

maneres, no podem oblidar que la biologia ens demostra que cap població no pot créixer de manera indefinida, per bé que sempre hi ha qui pensa que gràcies a

la seva capacitat tecnològica els humans tenen la capacitat d’escapolir-se de les lleis de la biologia. Malgrat tot, els límits físics de la Terra segueixen existint.

  

6.3. Dimensió personal/comunitària

 

Tot continuant el nostre comentari de l'equació, hauríem de passar ara a la variable consum, C, però voldríem replantejar-nos aquí el sentit merament material

d'aquesta variable. Creiem que si estem parlant de desenvolupament sostenible hem de plantejar-nos que la seva finalitat no és el desenvolupament material en

si mateix, sinó que hauria de ser el que habitualment es denomina qualitat de vida, un concepte que pretén anar més enllà del simple benestar material,

considerant aspectes més qualitatius en el desenvolupament com poden ser, per exemple, un entorn adequat de relacions socials dins d'una comunitat o la

possibilitat de desenvolupar un treball creatiu.

 

Cendra i Stahel (2006) proposen el concepte de qualitat de vida com a principi de sostenibilitat, per tal de destacar l'aspecte ja comentat que la finalitat d'una

població és el seu benestar integral, de manera que per assolir-lo és necessària la satisfacció de certes necessitats humanes, i que l'impacte ambiental dels

productes i serveis consumits per la població només n’és una conseqüència, tot això tenint present que aquest objectiu es pot assolir de maneres molt diferents

a partir de formes d'organització social i econòmica diferents.

 

http://auladiver.wikispaces.com/practicab10t6


    Figura 29. Qualitat de vida. Font: deConceptos.com

És per tot això que hom denomina dimensió personal aquest àmbit, tot intentant recuperar aquest dimensió del desenvolupament que en la formulació original

del concepte de desenvolupament sostenible va ser defugida a favor dels aspectes ambientals, econòmics i socials.

 

En funció del nostre context capitalista, Cendra i Stahel (2006) proposen enunciar el principi de reproducció ampliada del capital financer com una necessitat

de la denominada ‘sostenibilitat econòmica’ (entenent aquí "econòmic" en el sentit de ser capaç de mantenir una rendibilitat crematística). D'aquesta manera,

podem dir que la denominada ‘"tercera pota de la sostenibilitat‘ és una dimensió històricament específica d’una economia de mercat. Altres economies no

regides pel lliure mercat no tenen pautada la dinàmica per aquesta necessitat d'acumulació ampliada del capital.

 

És per tot això que, vinculat amb el principi d'equitat i solidaritat que veurem més endavant, Cendra i Stahel (2006) proposen com a elements necessaris per a

l'assoliment d'un desenvolupament sostenible la (re)producció i distribució equitativa dels valors d'ús pel procés econòmic, com a nou principi de

sostenibilitat.

 

En la mateixa direcció, i centrant-se en l'aspecte merament material del concepte de qualitat de vida i, per tant, en les implicacions ambientals del consum de

béns i serveis, Cendra i Stahel (2006) proposen, tal com fa el mateix Riechmann, el principi de la gestió generalitzada de la demanda. Sembla convenient

que, més enllà d'un increment constant de l‘oferta, amb el conseqüent increment de recursos naturals consumits i de residus produïts, l'estratègia inclogui també

i de manera generalitzada una gestió adequada de la demanda.

  

6.4. Dimensió tecnosocial

 

Tant Cendra i Stahel (2006) com Riechmann proposen el principi de la biocompatibilitat o ecoforma, també anomenat biomímesi.
 

El biomimetisme és la ciència que estudia la natura com a font d'inspiració per tal de desenvolupar noves tecnologies que resolguin els problemes humans que

la natura ha resolt, mitjançant models de sistemes (mecànica), processos (química) i elements que imiten la natura o s'hi inspiren.

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
http://www.terra.org/articulos/art02185.html
http://www.redesparalaciencia.com/119/redes/redes-19-innovar-copiando-a-la-naturaleza-27-minutos


  
 

Figura 30. L'estructura del bec del blauet va servir com a font d'inspiració als tecnòlegs per dissenyar la forma del tren d'alta velocitat i resoldre els problemes

aerodinàmics que tenia. Font: Biomimicry Institute 

 

 

 

Figura 31. La capacitat dels termiters per mantenir una temperatura interior constant malgrat els forts canvis de la temperatura exterior del desert actualment és

font d'inspiració per als arquitectes a l'hora de dissenyar les construccions. Font. Biomimicry Institute

  

És per això que des de la majoria d'àmbits tecnològics apareixen propostes tecnològiques o formes d'organització sociotecnològiques que imiten el

comportament dels éssers vius i dels sistemes naturals. En aquesta direcció podem citar els esforços que s'estan fent des de:

- l'ecologia industrial

- l'edificació sostenible

- l'ecologia urbana

- l'arquitectura del paisatge

- l'agricultura ecològica

- la química verda,

- la permacultura, etc.

http://www.biomimicryinstitute.org/case-studies/case-studies/transportation.html
http://www.biomimicryinstitute.org/case-studies/case-studies/architecture.html


 

 

A més d'aquest principi, podem afegir en aquest apartat sobre la tecnoesfera dos principis més proposats també per Riechmann: ecoeficiencia i precaució —que

tractem com a subprincipis en la mesura que considerem que són subsidiaris de la biocompatibilitat.

 

 

 

Figura 32. Ecologia industrial, una estratègia productiva que imita el comportament dels sistemes naturals i tanca el cicle de la matèria. Un exemple són el

polígons industrials, on el residu d'una empresa esdevé matèria primera d'un altre. Font: Cesc

 

 

El subprincipi d'ecoeficiència vindria a emfatitzar la necessitat d'un ús eficient dels recursos naturals. Amb tot, com bé apunta Riechmann, sembla que

l'eficiència no pot ser l‘única solució possible als nostres problemes ambientals, perquè l'experiència ens mostra que els beneficis de l'eficiència són ràpidament

absorbits per un increment de la demanda.

 

La incertesa i impredictibilitat de les conseqüències de qualsevol innovació tecnològica i, per tant, la necessitat que hi hagi una assumpció social del risc fan

necessària la introducció del principi de precaució, formulat el 1972 a la Conferència d’Estocolm sobre Medi Ambient Humà, organitzada per les Nacions

Unides, que seria el criteri rector davant les possibles amenaces ambientals derivades de l'ús tecnològic.

 

       Figura 33. Principi de precaució. Font: duerto.com

 

L'altre debat apunta, davant les importants conseqüències socials derivades de la contínua innovació tecnològica, la necessitat que se’n faci un control social i

polític. Però l'entorn neoliberal en què ens trobem comporta importants resistències a aquesta difícil tasca.

 

Tots aquests debats plantegen la necessitat imperiosa d'establir algun tipus de mecanisme orientador, per a la presa de decisions, a l'hora d'implementar

innovacions tecnològiques sostenibilistes. La consciència d'aquesta necessitat va accelerar, ja des dels anys setanta del segle passat, l'intent que sota l'epígraf

d'avaluació de tecnologies pretén abordar aquesta complexa qüestió (per la qual cosa es postula com un altre subprincipi, amb una intencionalitat semblant al

de precaució, però, en aquest cas, aplicat a l'àmbit social).

        

  

6.5. Dimensió global-local

 

Dimensió global

 

Un cop comentades les tres variables (P, Q i T) dels termes d'aquest segon membre, ens toca ara comentar-ne tot el conjunt, que a la figura 34 és expressat per 

la clau situada a la part superior. Ja hem comentat abans que cal descompondre aquest membre per poder discriminar l'impacte que provoquen els diferents

http://www.duerto.com/popup_image.php/pID/993


conjunts poblacionals. Però el fet que diferents poblacions tinguin diferents impactes ambientals apunta, tal com fa la mateixa definició de l'Informe Brundtland,

directament al pilar central de la sostenibilitat: l'imperatiu ètic d'establir l'equitat i la solidaritat inter i intrageneracional, postulant-la, per tant, com un altre

principi important de la sostenibilitat.

         Figura 33. Font: Cendra i Stahel (2006)

 

I dins d'aquesta herència global hem de considerar no només la preservació ambiental del nostre planeta sinó també la preservació de la diversitat cultural.

És incompatible parlar de solidaritat i al mateix temps no denunciar les constants agressions, explícites i implícites, que estan patint constantment innombrables

poblacions indígenes —a causa, normalment, dels recursos naturals disponibles en els seus territoris—, que posen en perill la pròpia supervivència.

 

La mateixa aposta per l'equitat i solidaritat entre tots els éssers humans i entre totes les cultures —inherent al desenvolupament sostenible— va plantejar ja en el

mateix Informe Brundtland la necessitat de reformar les institucions i les lleis, en el marc de la sostenibilitat, per tal de poder fer front als reptes globals. Més tard,

la Cimera de Rio de 1992 reprèn i articula el tema sota la forma del programa Agenda 21. Així, el subprincipi de governabilitat mundial ens ha de permetre

abordar de manera eficaç els problemes ambientals i socials globals —desforestació, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, creixement poblacional,

pobresa...—, que són temes que s'escapen de l'autoritat dels estats nacionals i exigeixen l'acord internacional. El protocol de Mont-real sobre la capa d'ozó o el

de Kyoto sobre el canvi climàtic, juntament amb la proposta dels anomenats ‘objectius del mil·lenni’, són alguns primers exemples del que s'ha denominat

agenda política global.

 

Vinculats a l'anterior, podem postular dos subprincipis: el subprincipi de sostenibilitat global (Xercavins et al., 2005), que estableix que l'avenç cap al

desenvolupament sostenible serà global o no serà, que no podem pensar que un desenvolupament local sigui sostenible a costa d'exportar-ne l’impacte

ambiental a altres llocs del planeta (com actualment estan fent la majoria dels països del nord, ja sigui en forma de residus industrials indesitjables, però

informàtics, o com a conseqüència del deute ecològic contret pels països del nord pel consum dels recursos del sud).

 

I, en aquest sentit, si bé els principis anteriors advoquen per l'equitat i la solidaritat, és una evidència que avui dia el que importa són les desigualtats i els

desequilibris. És per això que a Cendra i Stahel (2006) els sembla oportú postular també aquí el subprincipi de justícia ambiental o ecològica, per tal de

destacar la necessitat d'afrontar totes aquelles problemàtiques que s'aborden des de l’ecologia política: conflictes distributius relatius als costos ecològics del

procés de desenvolupament i l'exportació d'aquests costos, els temes relatius al deute ecològic, l'accés desigual als diferents serveis ecosistèmics, la

privatització i mercantilització dels béns comunals, etc.

 

Ens toca ara plantejar el tipus de governabilitat necessari per caminar cap a la sostenibilitat. El subprincipi de polítiques integrals estableix la necessitat que

les problemàtiques ambientals, econòmiques i socials s'abordin conjuntament, des d'una perspectiva global i sistèmica, com exigeix una visió de la sostenibilitat

com a fenomen complex. Per això, en conjunt, les diferents polítiques públiques i privades han de ser coherents tant espacialment com temporalment i han de

buscar que els seus efectes a mitjà i llarg terminis siguin coherents amb els objectius de sostenibilitat proposats.

La resolució de la complexitat dels problemes que conflueixen en la sostenibilitat només es podrà assolir amb la participació de tots els actors socials que hi

estan implicats, perquè no hi ha un únic camí cap a la sostenibilitat, sinó que el que està en joc és una infinitat d'alternatives que el que exigeixen és l'acord entre

les parts. És per això que podem dir que la sostenibilitat és una construcció social que és impensable de plantejar sense un aprofundiment en el subprincipi

democràtic (que també hauríem d'afegir a la llista) i que ha de regir no només en totes les societats sinó en tot el conjunt, globalment. I això no només és així

com una qüestió política o de justícia social, sinó que, tal com estableixen Funtowicz i Ravetz (2000), autors d‘una proposta metodològica que ells mateixos

varen anomenar ’ciència postnormal’, en els problemes socioambientals sorgits en els nostres dies, caracteritzats per la complexitat i la incertesa, i per la

contraposició d'interessos particulars, la participació de tots els actors socials involucrats es converteix en una veritable necessitat epistemològica, ja que la

multiplicitat de visions que s'introdueixen permeten ampliar el coneixement del fenomen estudiat.

 

Dimensió local

 

Per acabar aquest apartat comentarem un últim aspecte destacat en l'equació, per sota de la dimensió global ara comentada. Es tracta del que hem anomenat

‘dimensió local’, que introduïm dins d'aquesta dimensió global perquè ambdues dimensions s'impliquen mútuament. És impensable, des del punt de vista de la

sostenibilitat, analitzar-ne una al marge de l'altra, perquè la sostenibilitat o insostenibilitat d'una contribueix a la de l'altra. Així, tots els principis enunciats des de

l'àmbit global tenen importants repercussions en el local i, per tant, hem de tenir-los presents quan parlem d'aquesta dimensió.

 

Per Cendra i Stahel (2006), el principi fonamental aquí seria el de la sostenibilitat local (i subsidiarietat) (Xercavins et al. 2005), que estableix que, tant des del

punt de vista ambiental com social, tot el que es pugui resoldre a escala local ha de prevaldre enfront de qualsevol solució plantejada a escales superiors.

Aquest seria el principi bàsic subjacent a la lògica de l'anomenada ’localització‘, que aposta per afavorir la descentralització perquè així augmenta també la

pluralitat i diversitat cultural a escala global, la qual cosa facilita l'adopció de solucions biocompatibles, redueix l'alienació del consumidor i del productor, i permet

una major governabilitat, pel simple fet que els sistemes socials menors són més manejables i flexibles.

No obstant això, cal comentar que perquè aquesta lògica es pugui desenvolupar és imprescindible promoure i facilitar l'autonomia local, cosa que cada vegada

més impedeixen les dinàmiques globalitzadores actuals. És per això que Cendra i Stahel (2006) creuen que és necessari enunciar, en aquesta dimensió, el

subprincipi de sobirania local, per poder avançar cap a un desenvolupament sostenible local que contribueixi de manera fefaent a una sostenibilitat global.



  

6.6. Dimensió cultural

 

Ja només ens queda per comentar l'últim dels àmbits, que segurament és també el que més reptes planteja, perquè fa referència al que hem anomenat la

‘cultura de la sostenibilitat’. Aprofundir en aquest aspecte és una tasca extremadament complexa i delicada, perquè dur a terme una transformació social de la

magnitud que implica un desenvolupament sostenible només es pot fer si es dóna un canvi global en la manera de percebre el món i d'actuar-hi. Situem aquest

àmbit en el rerefons de l'equació, amb la qual cosa indicar que l'abasta tota, ja que aquest canvi cultural és subjacent a tots els altres canvis, els alimenta i

retroalimenta al mateix temps.

La modernitat va comportar una visió reduccionista i a curt termini que no es va preocupar de preveure els efectes secundaris de la seva acció. Avui ja parlem

d'un nou paradigma científic, que no pretén negar l'anterior sinó complementar-lo. És el paradigma de la complexitat. És per això que Cendra i Stahel (2006)

consideren que és imprescindible establir, en aquesta dimensió cultural, el principi del pensament complex (o del pensament sistèmic o de la complexitat) com

a eix vertebrador d'una nova manera de veure el món.

 

 

         Figura 35. Pensament complex contra pensament únic. Font: versvs.net

 

 

Canadell (2007) proposa un món de pautes (alfabetització ecològica i intercultural, vincular coneixement i experiència, aprendre sobre els límits, ensenyar la

importància dels ritmes, etc., per a la seva possible integració en un programa educatiu per a la sostenibilitat. Aquest programa, juntament amb les altres

propostes comentades, a més de moltes altres, apunta al que l'autora entén que hauria de ser un altre dels subprincipis d’aquesta dimensió cultural, subsidiari

de l'anterior: el de l'educació integral. Aquest subprincipi també es podria resumir en la proposta que al seu dia va fer l'Informe Delors (1996): aprendre a

conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser. D'aquesta manera, educant i integrant la dimensió mental, creativa, social i espiritual, la

UNESCO s'alineava ja amb la vocació d'aquesta educació global i globalitzadora.

  

6.7. Els principis o lleis de Herman Daly

 

A continuació s'enuncien el principis proposats per l'economista Herman Daly:

 

  Figura 36. L’economista Herman Daly va rebre el 1996 el Premi Nobel alternatiu Font: eumed

 

  

a) Principi d'irreversibilitat zero: reduir a zero les intervencions acumulatives i els danys irreversibles.

http://www.versvs.net/anotacion/pensamiento-complejo-pensamiento-unico
https://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/628/1/educacio-sostenible.pdf
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/6bebccef-888c-4dd6-b8c1-d0f617656af3/La_educacion.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Daly.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Daly.htm


b) Principi de la recol·lecció sostenible: les taxes de recol·lecció dels recursos renovables han de ser iguals a les taxes de regeneració d'aquests recursos.

c) Principi de buidatge sostenible: serà quasi sostenible l'explotació de recursos naturals no renovables quan la seva taxa de buidatge sigui igual a la taxa de

creació de substituts renovables. L'ús quasi sostenible de recursos no renovables exigeix que tota inversió en l'explotació d'un recurs no renovable vagi

acompanyada d’una inversió compensatòria en un substitut renovable (per exemple, l'extracció de petroli comportaria la plantació d'arbres per a l‘obtenció

d‘alcohol a partir de fusta). La idea és dividir els ingressos nets procedents de recursos no renovables en un component de renda que pugui ser consumit

regularment cada any i un component de capital que s'hagi d'invertir en el substitut renovable.

 

 

 
  

Figura 37. Principi de buidatge sostenible. Font: Carrera, E. (ed.) (2000)

d) Principi d'emissió sostenible: les taxes d'emissió de residus han de ser iguals a les capacitats naturals d'assimilació dels ecosistemes on s'emeten aquests

residus (la qual cosa implica emissió zero de residus no biodegradables). Les capacitats de regeneració i assimilació s’han de considerar com un capital natural.

El no-manteniment d'aquestes capacitats s’ha de considerar com un consum de capital i, per tant, com a no sostenible.

 

e) Principi de selecció sostenible de tecnologies: s’han d'afavorir les tecnologies que augmenten la productivitat dels recursos (el volum del valor extret per

unitat de recurs) per damunt de les tecnologies que incrementen la quantitat extreta de recursos (eficiència contra creixement).

     

6.8. Consideracions finals

 

Cendra i Stahel (2006), en concloure el seu article "Hacia una construcción social del desarrollo sostenible basada en la definición de sus dimensiones y

principios, articulados a partir de la ecuación IPAT. Aproximación a sus implicaciones y debates", citat repetidament en aquest apartat sobre principis de

sostenibilitat, afegeixen com a corol·lari dos nous subprincipis de caràcter més aviat transversal però que l'acaben d’ubicar dins de la dimensió cultural i el

principi de pensament complex.

 

Un d’aquests subprincipis és el subprincipi de l'escala adequada, que comporta l'adequació de tot sistema al seu context i a les pròpies finalitats, com a eix

fonamental de la sostenibilitat. És així perquè aquest principi s'aplica a totes les dimensions, des de la local fins a la global, de la personal a la còsmica.

 



Un altre és el subprincipi de la pluralitat cultural (i del diàleg intercultural), un altre dels pilars fonamentals, com a reconeixement de l'existència

d‘innombrables cultures amb els valors i aspiracions propis, i també de les infinites possibilitats per atendre les necessitats humanes.

Vinculat a aquesta pluralitat necessària, Cendra i Stahel (‘op cit.’) postulen, per acabar, la necessitat del subprincipi de falsació (subjacent al mateix mètode

científic).

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falsacionismo


 

Figura 37. Principis i subprincipis de la sostenibilitat. Font: Cendra i Stahel (2006)



  



Paradigma sostenibilista

7. Decàleg de la sostenibilitat

 

El desenvolupament sostenible s'ha convertit en el que el lingüista alemany Uwe Poerksen defineix com un concepte plàstic, un concepte amb un enorme poder

ideològic i legitimador de l'acció social però cada cop més buit d'un sentit concret.

 

És per això que Stahel i altres (2009) creuen que només serà possible crear una ciència de la sostenibilitat en la mesura que aconseguim donar al concepte i

als discursos sostenibilistes, en els diferents contextos d'utilització i a través d’aquests, una denotació clara i, a la vegada, que en reduïm al màxim les

connotacions valoratives. Només així es pot reduir el soroll que dificulta la comunicació i entorpeix l'acció.

 

En aquest apartat descriurem el decàleg de la sostenibilitat proposat pels autors esmentats abans.
 

 

  Figura 38. Decàleg. Font: elblogdelcontable

  

7.1. No faràs servir el nom de la "sostenibilitat" en va

 

Utilitzar paraules per la seva connotació positiva i no pas pel que denoten i aporten en claredat pot servir per legitimar el propi discurs. Això, però, genera soroll

en la comunicació i, per tant, confusió en la consciència i errors en l'acció. Tal com recorda Poerksen (1995), les paraules plàstiques
redefineixen discursos i els buiden de contingut, si bé no de poder. Quan es posen al costat d'altres paraules
acaben per redefinir-les i imposar-s’hi a i converteixen el conjunt del discurs en un discurs plàstic.
 

La sostenibilitat s'ha convertit en una paraula plàstica plena de connotacions positives però cada cop més desproveïda d'un significat concret.

 

Hem de recuperar el llenguatge comú i compartit entre els diversos actors per poder construir la sostenibilitat entre totes les persones.

 

 

 

Figura 39. Torre de Babel. Font: escritoresvascos

  

7.2. La sostenibilitat fa referència al sistema i no a les seves parts

http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/concepte-de-desenvolupament-sostenible.-paradigma-sostenibilista/5.-ampliacions/DS%20decalogo%20Cendra%20et%20al.pdf
http://www.elblogdelcontable.com/decalogo-del-buen-contable/
http://www.psupress.org/books/titles/0-271-01476-8.html
http://www.escritoresvascos.com/old/?p=234


 

La sostenibilitat fa referència al sistema, no pas a les seves parts. Hem de determinar l'escala adequada de la sostenibilitat, que en el cas del desenvoilupament

sostenible és el conjunt del desenvolupament.

 

         Figura 40. Font: Andri Stahel

 

 

Tot subsistema només es pot mantenir en la mesura que el context ecològic, sociocultural i polític es mantingui, i, a més, que aquest subsistema sigui capaç

d'adaptar-se als canvis de l'entorn sense perdre l’entitat pròpia.

 

L'escala rellevant del desenvolupament sostenible és el model del conjunt del desenvolupament. Una empresa, per exemple, només es pot mantenir en la

mesura que l'economia en que està immersa es mantingui.

 

Per tant, un cotxe o un panell solar no poden ser sostenibles en si mateixos. Com a molt podríem dir que són sostenibilistes (en la mesura que contribueixen a la

sostenibilitat), però no podem confondre l'eficiència parcial o local amb la sostenibilitat (global del sistema).

 

 

      

 

Figura 41. Tant un panell solar fotovoltaic (esquerra) com un cotxe híbrid (dreta) són exemples de tecnologies sostenibilistes. Fonts: solarmad i diariomotor,

respectivament

Un element pot contribuir positivament o negativament al funcionament del conjunt, ampliant-ne o no la resiliència, complexitat i capacitat d'adaptació a l'entorn;

però la sostenibilitat, com a tal, és una propietat del tot.

    Figura 42. Una làmpada de baix consum no és una tecnologia sostenible, sinó sostenibilista. Font: soymino

        

  

7.3. La sostenibilitat fa referència al llarg termini

 

L'horitzó temporal de la sostenibilitat seria el màxim que som capaços d'abastar com a éssers humans en un context històric determinat.

Recordem que fa referència al benestar de les generacions futures.

 

Les accions locals i el manteniment de determinades dinàmiques o processos a escala local poden contribuir o no al manteniment del sistema més ampli. La

http://www.solarmad.es/
http://www.diariomotor.com/2007/08/10/toyota-prius-sin-nuevo-modelo-hasta-el-2011/
http://soymino.wordpress.com/2010/07/07/la-experiencia-de-nacho-vidal-en-galicia/


sostenibilitat, però, fa referència a aquest sistema més ampli a llarg termini, no al local en el curt o mitjà terminis.

 

 

                                    Figura 43. Font: verbiclara

  

7.4. La sostenibilitat és un fenomen qualitatiu i relacional

 

Un sistema es defineix per la seva organització interna i per les seves relacions amb l’entorn (organització externa) com un procés d'auto(re)organització (Morin,

1977). En aquest procés, un sistema passa pel que Maturana i Varela (1996) defineixen com a canvis d'estat al llarg d'una deriva estructural en la qual, en tot

moment, el sistema ha de preservar l'acoblament estructural amb l’entorn per seguir existint sense perdre la identitat de classe. Per a l‘organització interna del

sistema, aquestes relacions amb l'entorn apareixen com a pertorbacions, que, segons quins siguin els efectes sobre l‘organització interna del sistema i la

capacitat d'aquest sistema de preservar el seu acoblament estructural amb l'entorn, poden configurar diversos dominis: un domini estable —en el qual es manté

el sistema, encara que passi per canvis d'estat que no afecten l'essència de l’organització interna i, com a conseqüència, la seva identitat de classe— o un

domini de canvis destructius —en el qual les pertorbacions externes trenquen l‘organització interna de la unitat i fan que aquesta desaparegui dins d’una classe

determinada.

 

http://verbiclara.nireblog.com/post/2009/03/02/testamento-eliseo-diego


       Figura 45. Font: metafisicasedecentral

 

Com a sistema actiu, un sistema és obert i sosté el seu procés d'organització interna a partir del flux de matèria, energia i informació que el travessa. En aquest

procés, expulsa matèria, energia i informació transformada que, de cara als sistemes de l’entorn, representen pertorbacions externes. Prigogine va denominar

aquests sistemes ’dissipatius’, adjectiu amb el qual volia fer ressaltar la dimensió de dissipació tant del desordre intern del sistema cap a l'entorn (generant un

ordre intern en benefici de la dissipació de l'entropia interna del sistema) com de la matèria, l’energia i la informació resultant al final del procés, en l’àmbit del

sistema més ampli (Prigogine i Stengers, 1996). En aquest sentit, el desenvolupament humà és clarament un procés d'aquest tipus, ja que s'alimenta dels

recursos del medi, genera un ordre intern que permet satisfer i mantenir les vides humanes i la seva qualitat, i dissipa matèria, energia i informació al final del

procés. Al llarg de tot el procés, el fonamental no són els elements en si presos aïlladament, sinó les relacions entre ells, l'organització dinàmica del tot. El

fonamental no són els objectes i la seva acumulació, sinó la qualitat i el tipus de relacions que s'estableixen entre ells.

Des d'aquesta perspectiva, hem d'entendre que en la sostenibilitat d'un determinat model de desenvolupament hi concorren dos factors. D'una banda, el

manteniment de l'organització interna del conjunt dels sistema socials, culturals, tècnics i institucionals que conformen el model de desenvolupament i, de l'altra,

els objectius de benestar i equitat social (inter i intrageneracional), inherents al concepte de desenvolupament sostenible. En ambdós casos, el fonamental és

l'organització i les dinàmiques d'interrelacions que la configuren, no els elements considerats de manera aïllada o simplement sumats quantitativament (Stahel,

A. et al., 2009).

  

7.5. La sostenibilitat representa primordialment un motiu ètic i estètic

 

En la mesura que el desenvolupament no és un objectiu per si mateix, sinó un mitjà per atendre un fi determinat (el benestar individual i col·lectiu), hem

d'entendre i avaluar la sostenibilitat en funció de la consecució d'aquests objectius i no de la preservació d’un determinat sistema. És a dir, l'important d’un model

de desenvolupament determinat no és la preservació ni la resiliència, sinó la seva capacitat de generar benestar amb equitat inter i transgeneracional, la qual

cosa representa el nucli de la sostenibilitat.

 

El progrés tècnic o el creixement econòmic poden, en alguns casos, contribuir a aquests objectius, però sempre seran un mitjà, no una finalitat. Així, la

sostenibilitat no es mesura per la preservació/creixement de l'economia, empreses, béns i serveis, sinó per la consecució d'un objectiu ètic i estètic: la qualitat de

vida de les generacions presents i futures dins d'una ètica d'equitat interna i intrageneracional, la qual cosa suposa també la preservació del medi natural i de la

seva riquesa, base fonamental per a l'existència humana.

 

    Figura 46. Font: rincondealejandria

La sostenibilitat, o no, dels diferents elements del desenvolupament ha de ser avaluada i considerada per la seva contribució als objectius ètics i estètics als

quals se subordina el desenvolupament, no per la seva aportació a la preservació o no del model de desenvolupament en si (Stahel, A. et al. 2009).

http://www.metafisicasedecentral.com/PAGINAS/comentarios_al_tibetano.htm
http://rincondealejandria.blogspot.com/2009/06/etica-o-estetica-pequena-reflexion.html


  

7.6. La sostenibilitat és dinàmica, no pas estàtica

 

El desenvolupament representa, en paraules de Schumpeter (1988), un procés de "creació destructiva" i de "destrucció creativa". La sostenibilitat considerada

com a "conservació" o "preservació" de determinats elements ignora aquest fet i genera confusió i contradiccions en la mesura que desestima que en els

sistemes dinàmics el tot només existeix i es regenera per mitjà i en funció de la destrucció/mort d'algunes de les parts. Així, perquè un procés de

desenvolupament es pugui mantenir, les seves parts s’han de regenerar contínuament: empreses, i fins i tot indústries senceres, han de desaparèixer;

tecnologies i valors culturals es fan obsolets, i noves regles i institucions s'obren pas per sobre de les antigues.

La "insostenibilitat" de las parts —posada de manifest per la seva desaparició— és una condició prèvia ineludible per a la sostenibilitat del tot

(Stahel, A. et al., 2009).

 

           Figura 47. Font: fotosyfondos

  

7.7. La sostenibilitat representa un fenomen emergent d'un procés organitzatiu

 

Del procés d'auto(re)producció/destrucció creativa del desenvolupament, en sorgeixen diferents qualitats o propietats emergents. Són aquests fenòmens

emergents els que defineixen i diferencien els diferents tipus de models de desenvolupament.

 

La sostenibilitat, per tant, existeix com a propietat emergent del tot i no com a característica atribuïble als seus elements particulars. És per això que hem

d'excloure els intents de definir o avaluar de manera reduccionista la sostenibilitat. No és en els elements en si, sinó en les relacions internes que s'estableixen

entre ells i en les del sistema amb el seu entorn, que la sostenibilitat pot aparèixer com a propietat emergent del tot. Es tracta d'alguna cosa relacionada amb la

seva essència organitzativa interna, no amb la seva aparença emergent externa. Així hi haurà models organitzatius que afavoriran, o no, la sostenibilitat del

sistema com a tal, però no elements aïllats "sostenibles" (Stahel, A. et al. 2009).

 

 

  

Figura 48. El termiter és una propietat emergent del sistema comunitat de termites. Font: picasaweb

  

http://www.fotosyfondos.com/fotos-de-olas/
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4D8yTU_7Akube8a0fSg8PQ


7.8. No existeix el creixement indefinit sostenible

 

Tots els sistemes tenen la seva escala adequada de funcionament. Per sota d'un llindar determinat, al sistema li manquen els elements i les relacions

necessàries per subsistir. Per sobre del llindar, el que abans l'ajudava ara el perjudica.

 

Qualsevol sistema que requereixi, per la seva lògica de funcionament, un creixement indefinit, ja és inherentment insostenible, perquè tard o d'hora es genera un

domini d'interaccions destructives, es trenca l'acoblament estructural amb l’entorn i s'ensorra l’organització interna.

 

Un sistema financer centrat en el pagament d'interessos i de beneficis per l'activitat productiva, implica una dinàmica de creixement continuat. El model es basa,

doncs, en una lògica organitzativa inherentment insostenible.

 

Parlar de "creixement econòmic sostenible" no és només una contradicció en el terme, sinó una mala —i perillosa— metàfora. (Daly, 1991).

 

 

            Figura 49. Font: mercadoenergia

 

 

 

  

7.9. La sostenibilitat implica un procés d'auto(re)organització participativa

 

Com ens recorden els impulsors de la ciència postnormal amb la seva defensa d'una ciència i uns processos investigadors
més oberts i inclusius, una participació i una equitat social i argumentativa més grans en el si mateix de la
investigació científica es deu no únicament a un imperatiu ètic d'igualtat de dret de veu, sinó metodològic i
epistemològic, vinculat a la qualitat i la quantitat de la informació disponible necessària per comprendre el
comportament dels sistemes complexos i fer front als reptes que plantegen les seves dinàmiques obertes a la
novetat i als imprevistos.
 

 

http://mercadoenergia.com/mercado/2009/02/09/plan-de-estimulo-economico-permitira-aumentar-inversion-publica-en-52-este-ano-afirma-mef.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_posnormal


                    Figura 50. Participació. Font: masquepolitica

 

 

La complexitat inherent a la sostenibilitat i el reconeixement de la realitat profunda del risc i la incertesa inherent a la dinàmica dels sistemes oberts no admeten

respostes objectives i inequívoques, sinó que requereixen respostes socialment construïdes, dialogades i consensuades (Funtowicz i Raveetz, 1993).

  

7.10. La sostenibilitat és holística i total

 

Hem d'aplicar la noció sistèmica que "el tot és més que la suma de les parts" al concepte mateix de sostenibilitat i a la seva definició. Podrem parlar de

sostenibilitat quan el conjunt dels principis anteriors sigui respectat i, encara més, quan de les seves relacions d'interdependència recíproca emergeixi un model

de desenvolupament capaç d'atendre, de manera equitativa, el benestar de les generacions presents i futures. És per això que la consecució d'un dels principis

anteriors, de manera aïllada, no és, en si mateix, una cosa que puguem anomenar ’sostenible‘. Aïlladament podem parlar de condicions necessàries, però no

suficients per a la sostenibilitat.

Només podem parlar de desenvolupament sostenible (primer principi) quan del conjunt de les relacions socials i ecològiques (quart principi), en l'escala global

del desenvolupament (segon principi), en el llarg termini (tercer principi), en un procés dinàmic (sisè principi), n’emergeixi un model de desenvolupament

determinat (setè principi) que aconsegueixi el benestar i l‘equitat social (cinquè principi). Això és (i requereix) models de desenvolupament humà endògens,

participatius i autònoms, tant pel que fa la construcció social del saber i dels valors culturals, com de les pràctiques socials (novè principi), capaços de (re)produir

els equilibris socials i ecològics a partir del manteniment de l'escala adequada en els diferents nivells i dimensions del desenvolupament (vuitè principi).

 

 

                Figura 51. Font: imaxenes

Per descomptat, es tracta en aquest cas d'una concepció i definició exigents de la sostenibilitat. No obstant això, sense aquest rigor cauríem en el parany de la

plasticitat del llenguatge i acabaríem utilitzant el llenguatge no per comunicar, sinó per legitimar. Parlar de sostenibilitat en la seva forma plàstica —sobretot quan

es fa des d'una posició acadèmica, amb tota la legitimitat social que se li confereix— té l’efecte paradoxal de generar més insostenibilitat.

 

En la mesura que els discursos deixen de transmetre informació per convertir-se en instruments de legitimació de determinades pràctiques, relacions i

estructures socials insostenibles, es veu compromès el llenguatge, que és un element fonamental per a l'auto(re)organització dels sistemes humans. En lloc de

coneixement i comprensió, es genera més soroll i confusió. Així, és afectada la participació i el diàleg transdisciplinari necessaris (novè principi), alhora que

l'organització interna dels sistemes socials (quart principi), entorpida pel soroll i la falta de fluïdesa en la circulació de la informació, genera i amplia els dominis

d'interacció destructius.

 

http://masquepolitica.blogspot.com/2009/03/la-mentira-politologica-de-la.html
http://www.imaxenes.com/buscador/imagenes.php?q=leonardo+da+Vinci&p=21


Sabem que res no és "sostenible" en termes absoluts (tercer principi). Com ens mostra la historiografia ambiental (Ponting, 1993; Crosby, 1994; Diamond, 2006),

pocs models de desenvolupament humà es poden considerar així. La moderna civilització industrial-capitalista, en la seva curta existència de poc més de dos

segles, clarament ja ha xocat (i en gran mesura sobrepassat) amb els límits de sostenibilitat. Ens trobem en una seriosa crisi de civilització que no ens sembla

més greu només perquè el nostre model encara s'aguanta. Així, també, el fet que el nostre model de desenvolupament s'aguanti i fins i tot sigui capaç de

generar benestar (si bé no de manera generalitzada i equitativa) no significa que sigui sostenible (desè principi) (Stahel, A. et al. 2009).
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8. Corol·lari

 

Un cop vistos els principis de sostenibilitat i el seu decàleg, proposats per diferents autors, conclourem —de manera potser una mica reduccionista, però amb

voluntat de potenciar les principals idees força—, que una societat sostenible és aquella que és:

 

- Ambientalment neta. Sota aquesta expressió hi hauria tot el que fa referència a una dinàmica d'explotació de recursos que no superi la capacitat de càrrega

dels ecosistemes i, per descomptat, tot el que fa referència al manteniment del capital natural, emissions i residus zero o amb dinàmica de reabsorció.

 

- Socialment justa. Vol dir que considera la justícia social com una part imprescindible de la sostenibilitat, bo i reconeixent la plasticitat de la paraula ’justa‘. Pot

existir una societat ambientalment neta però terriblement injusta i que, per tant, difícilment es podrà mantenir en el temps.

 

- Econòmicament viable. Una empresa amb emissions zero, que tracti molt bé els empleats, no es podrà mantenir en el temps si no és econòmicament viable.

 

- Culturalment apropiada. Aquesta expressió vol dir que es considera l'impacte cultural de les activitats i es respecta la diversitat cultural, de manera que

comporta, el manteniment del capital humà (cultural).

 

- Democràticament governada: Com a estratègia per garantir la participació ciutadana i la seva llibertat d'acció, tot acceptant les contradiccions i limitacions

d’aquesta forma de govern.

 

Figura 52. Requisits d'una societat sostenible.
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10. Activitats

 

Activitat 1

 

Feu una llista comentada de les similituds i diferències entre el model de desenvolupament sostenible i el model de creixement econòmic.

 

 

Activitat 2

 

Doneu exemples d’activitats concretes que afavoreixin el desenvolupament sostenible. També exemples que perjudiquin el desenvolupament sostenible. Hi heu

d'incloure els àmbits ambiental, social i econòmic.

 

 

Activitat 3

 

Feu una llista dels elements que constitueixen el capital natural de Catalunya. Feu el mateix per al capital social i el capital econòmic. Han crescut o disminuït, en

els últims cinquanta anys?

 

 

Activitat 4

 

Doneu alguns exemples, diferents dels que s’han esmentat en aquesta unitat, d’activitats de sostenibilitat feble. Feu el mateix per a la sostenibilitat forta.
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Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2010. [Consulta: dia mes any]. Disponible a:
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