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Presentat el llibre Desenvolupament sostenible  

d’Òscar Saladié i Josep Oliveras 
 

Universitat directe 

Publicacions URV, el segell editorial de la Universitat Rovira i Virgili ha publicat el llibre 

Desenvolupament Sostenible, obra d’Òscar Saladié i Josep Oliveras desenvolupada en el marc de la Càtedra 

DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.  

El llibre planteja el tema de treball des de la seva creació, l’any 2005, de la Càtedra DOW/URV de 

Desenvolupament Sostenible, dirigida durant aquests cinc anys per Josep Oliveras. La Càtedra va ser creada 

entre l'empresa DOW Chemical Ibèrica i la Universitat Rovira i Virgili 

per col·laborar en el camp del Desenvolupament Sostenible. 

L’objectiu és augmentar el coneixement associat al 

Desenvolupament Sostenible i millorar la percepció i conscienciació 

de la societat. La seva missió és generar i socialitzar el coneixement 

en l'àmbit de la sostenibilitat, la qual es fonamenta en el medi 

ambient, els sistemes econòmics i socials, i la tecnologia. L’actual 

director de la càtedra és el professor Enric Aguilar.  

 

És sostenible el nostre desenvolupament?  

Aquest llibre intenta respondre aquesta pregunta, al mateix temps que planteja una sèrie 

d’interrogants perquè el lector reflexioni i tregui les seves pròpies conclusions a partir de l’anàlisi de la 

informació que hi apareix, acompanyada d’una notable presència de figures i quadres amb dades. 

El desenvolupament econòmic de les societats es sustenta gràcies a una sèrie d’activitats humanes 

que generen riquesa, però també provoquen impactes ambientals en utilitzar un important contingent de 

recursos naturals, molts dels quals no es poden renovar i estan en vies d’esgotar-se. 

El veritable desenvolupament s’ha de fonamentar tant en la viabilitat econòmica com en la 

protecció del medi ambient i en l’equitat social. Només així es podrà dir que el nostre desenvolupament és 

sostenible, d’acord amb la definició que apareix a l’informe Brundtland: “desenvolupament que atengui les 

necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures d’atendre les seves 

pròpies necessitats”.  

Aquest és un dels primers manuals universitaris de coneixement transversal sobre sostenibilitat, 

element que serà de gran utilitat pràctica pels estudiants universitaris i en general pels interessats pels 

temes de medi ambient, desenvolupament econòmic i sostenibilitat.  


