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EXERCICI 3. CALCULEM LA PETJADA ECOLÒGICA

D'UN TERRITORI.
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L’ESTIL DE VIDA COM A VERITABLE DEFINIDOR DE LA PETJADA ECOLÒGICA

Qualitat de vida bàsica:

Establir un nivell estàndard de qualitat de vida, a partir del qual es podrien establir unes 

noves bases d’actuació que s’adeqüin als principis del benestar social i de qualitat d’entorn.

Qualitat de vida bàsica:

- Taxa de Mortalitat infantil 

- Esperança de vida

- Taxa de migració

- Taxa d’atur

- Llindar de pobresa

- Alfabetització (%)- Alfabetització (%)



L’ESTIL DE VIDA COM A VERITABLE DEFINIDOR DE LA PETJADA ECOLÒGICA

� Si seguim a aquest ritme, l’any 2030 necessitarem 2 planetes per satisfer la nostra 
demanda de recursos naturals.

� Tant sols un 3% de la massa d’aigua del planeta és dolça, i tant sols un terç d’aquesta és � Tant sols un 3% de la massa d’aigua del planeta és dolça, i tant sols un terç d’aquesta és 
accessible per l’home.

� Des de 1970 s’han reduït en un 35% el número d’espècies d’aigua dolça.

� Cada any es destrueixen 13 milions d'hectàrees de massa forestal.

� 500 milions de persones s’han vist afectades negativament per la construcció de preses.

� El 52% dels stocks de peix marítim han estat plenament explotats, sense possibilitats � El 52% dels stocks de peix marítim han estat plenament explotats, sense possibilitats 
d’expansió en el futur.

� En els últims 40 anys, Espanya ha duplicat la seva petjada ecològica global.



Impacte humà, any 2032 . Escenari “els mercats primer”

L’ESTIL DE VIDA COM A VERITABLE DEFINIDOR DE LA PETJADA ECOLÒGICA

Impacte humà, any 2032 . Escenari “la sostenibilitat primer”

http://maps.grida.no/go/graphic/human_impact_year_2032_markets_first_scenario (Last visited February 27, 2008). 

http://maps.grida.no/go/graphic/human_impact_year_2032_sustainability_first_scenario (Last visited February 27, 2008). 

Global Environment Outlook 3 (GEO-3), 2002
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DEBAT. COM ES POT DISMINUIR LA PETJADA

ECOLÒGICA D’UN TERRITORI?


