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ECOSISTEMA GLOBAL

 L'ecosistema global 
(sistema terrestre) és 
un sistema tancat on 
l'aport energètic 
procedeix del sol i en 
el que interactuen 
atmosfera, hidrosfera 
(+ criosfera), litosfera 
i la biosfera 
(+ antroposfera)

 Un sistema tancat 
intercanvia energia 
amb l'exterior però no 
matèria [!]

 L'ésser humà és part 
de l'ecosistema 
global, pacient del 
mateix i agent 
principal en la seva 
modificació.

Font: IPCC TAR, 2001
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L'ECOSISTEMA 
GLOBAL COM A PROVEÏDOR

- La fletxa gris representa un 
flux que uneix dues 
components: 
1) La biodiversitat (els recursos 
naturals o capital natural)
2) L'ésser humà

- El flux entre recursos naturals i 
ésser humà està dividit en 
quatre apartats:

1) Flux de provisió: recursos 
materials necessaris
2) Flux cultural: dimensió 
diferencial de l'espècie humana
3) Suport: necessitat d'espai 
com a suport de l'activitat 
humana
4) Regulació: condicions 
ambientals, bàsicament 
relacionades amb el clima, que 
permeten la vida tal i com 
l'entenem

Per tal que l'ecosistema global 
pugui actuar com a proveïdor  
cal assegurar la regeneració 
d'allò que li és retirat.   

Font: Ewing B. Et al. (2010: Ecological footprint Atlas)
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DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

 El concepte de Desenvolupament Sostenible deriva directament de la 
necessitat d'assegurar que l'ecosistema global pugui actuar com a 
proveïdor del benestar humà. 

 L' Informe Brundtland (1987) defineix  desenvolupament sostenible com 
«aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre 
la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves 
pròpies necessitats»

 L' International Geosphere-Biosphere Program defineix actualment   el 
terme “sostenibilitat” com el desenvolupament de mecanismes 
capaços d'assegurar que les futures generacions disfrutin d'un 
sistema humà-ambiental capaç de proveir bens i serveis a llarg 

termini sense degradació de les seves estructures i funcions”
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CAP A UN MÓN
SOSTENIBLE

 El Desenvolupament Sostenible 
ens ha de portar a un món 
sostenible

 En el mateix, el creixement 
econòmic ha d'estar equilibrat amb 
el respecte al mediambient i al 
conjunt de la societat humana, 
proporcionant un món habitable, 
viable, i equitatiu, és a dir, 
sostenible. 
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QUÈ ENS ALLUNYA
DE LA SOSTENIBILITAT?

 Que siguem més
 Que cadascun de nosaltres requereixi més al 

“proveïdor”
 Que els recursos del proveïdor deixin d'estar 

disponibles
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MÓN BUIT 
(El fracàs de  Carlowitz)

Carl von Carlowitz a “Sylvicultura Oeconomica” 
(1713) defineix el terme “nachhaltendes wirstchaften”, 
traduït a l'anglès com a “sustainable yield” i d'aquí 
“producció sostenible”. Ho fa en el context de les 
necessitats de minimitzar els impactes i riscos d'un 
desabastiment de fusta davant d'una demanda 
creixent.  El món de Carlowitz, previ a la revolució 
industrial, era un “món buit”: un planeta en el que 
els recursos naturals abundaven i les 
preocupacions conservacionistes eren marginals, 
doncs els recursos naturals no semblaven finits.  

En el segle XVIII, el món estava “buit”. El pensament 
de Carlowitz (sostenibilitat política) va xocar amb altres 
alternatives, factibles i enteses com a legítimes:
Opció imperial: apoderar-se d'altres recursos 
Opció liberal: incrementar la oferta imposant mercats 
oberts i lliure comerç i desplaçant unitats de producció 
a països que disposaven de recursos abundants
Opció teconlògica: desenvolupar tecnologies 
alternatives, per exemple reemplaçar la fusta pel carbó 
i més tard el petroli

Les tres opcions mencionades prèviament, han 
continuat vigents... i han arribat a crear un MÓN PLE Font: Saladié i Oliveras: “Desenvolupament Sostenible”



AEQT,  07/06/2011  

 MÓN PLE
(i la teoria de Leibig)

 Des de la Revolució Industrial la taxa de creixement de la població ha 
augmentat fins portar-nos a un món ple

 Les projeccions més habituals no preveuen un estancament d'aquest 
creixement fins a meitats del segle XXI

 La llei del mínim Leibig, aplicada generalment als ecosistemes, ens 
ensenya que l'activitat d'un organisme està en funció del factor 
ambiental que es troba en valors més limitants. Així, per exemple, les 
plantes absorbeixen eficientment menys del 5% de la llum solar que 
els hi arriba, ja que encara que n'utilitzessin més, l'absència d'altres 
elements, generalment nutrients, impediria el seu aprofitament

 En el món buit el capital de formació humana era el factor limitant 
(fàbriques, complexes tecnològics, etc.) i el capital natural era 
abundant. 

 En el món actual, “mon ple”, la totalitat del planeta està afectada 
per l'empremta humana (fins i tot les àrees més remotes presenten 
una composició atmosfèrica alterada).  

 La població augmenta i continuarà augmentant igual que la 
pressió per capita sobre el medi. A conseqüència d'això, baix el 
sistema actual de producció,  el factor limitant és el capital natural 
(el que queda de recursos naturals)

 En termes planers i recuperant Carlowitz... per que serveix fer una 
panta serradora si no hi ha arbres; no importa quans pesquers tenim 
sinó el que queda als bancs de peixos

 En termes científcs, des dels anys 1980s hem sobrepassat la 
capacitat de càrrega de la terra i entrat en el que es denomina la 
translimitació. 

Font: Saladié i Oliveras: “Desenvolupament Sostenible”
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ELS LÍMITS DEL CREIXEMENT

(o la victòria pírrica del Club de Roma)

 L'any 1972 el Club de Roma publica el seu informe “The limits of growth”, on avisa que, de 
continuar el sistema mundial en la mateixa direcció aviat es superarà la capacitat de càrrega 
del planeta

 La petjada ecològica, concepte ideat per Wackernagel a principis dels anys 1990s,  mesura la 
quantitat de superfície terrestre biològicament productiva requerida per produir tots els recursos 
que la població i la seva activitat requereixen, així com per absorbir els residus i emissions 
generats, utilitzant la tecnologia i sistemes de gestió prevalents.

 El sistema de mesura sempre subestima la petjada real (veure Ewing et al., 2010: Ecological 
Footrpint Atlas 2010) ja que, per exemple, tan sols té en compte el C02 entre els GEH a 
segrestar pel sistema. 

 Aquesta àrea pot ser comparada amb la biocapacitat de la terra o área necessària per generar 
aquests recursos i absorbir els residus generats.

 Podem comparar la petjada ecològica amb el que demanem al “proveïdor” i la biocapacitat amb 
el que el “proveïdor” és capaç de produir.

 Tal i com pensaven els experts del Club de Roma, durant els anys 1980s, la petjada 
ecològica va superar la biocapacitat. 
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LA TRANSLIMITACIÓ

La gràfica indica que a partir dels anys 80 vam translimitar la biocapacitat del 
planeta o capacitat de regeneració dels recursos consumits. En l'actualitat, es 
necessita 1.5 planetes anualment per regenerar els recursos consumits.  

 De la gràfica deriva que la translimitació de la biocapacitat del planeta està 
íntimament lligada a l'economia del carboni (i.e. la que es basa en la crema 
de combustibles fòssils). El àrea relacionada amb el C02 es refereix a la 
necessària per actuar com a embornal del gasos emesos durant el període 
d'avaluació

Font: Informe Planeta Vivo, 2010 (WWF)
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ON VA TOT AQUEST C02?
La paradoxa Arrhenius

 La resposta és clara: a l'atmosfera, alterant la seva composició. 

 Svante Arrhenius, científic suec que va viure entre 1859 i 1927 va realitzar 
còmputs a nivell teòric sobre la influència de la crema de combustibles fòssils en 
la temperatura global, coneixedor de las propietats d'absorció del diòxid de 
carboni I altres gasos

 Arrhenius pensava que “en uns centenars d'anys” la concentració de GEH es 
duplicaria i portaria a un clima més favorable (no cal oblidar que era suec!)

  Posteriorment, les estimacions de Callendar (1950s), Hansen (1980s) i les fetes 
a partir de llavors en el marc de l'IPCC, han evidenciat que les bases teòriques 
d'Arrhenius eren correctes, però que no va encertar ni en el ritme del canvi en la 
composició de l'atmosfera ni en els efectes globals del fenòmen.  



AEQT,  07/06/2011  

ECOSISTEMA GLOBAL

 

 Un sistema tancat 
intercanvia energia 
amb l'exterior però no 
matèria 

 El carboni que s'ha 
acumulat durant 
milions d'anys està 
sent retornat 
ràpidament a 
l'atmosfera.

 Els embornals 
naturals no són 
capaços d'absorbir-lo

 Els GEH absorbeixen 
 la radiació terrestre 
d'ona llarga i retornen 
part de la mateixa a 
la superfície, 
augmentant la 
temperatura terrestre

Font: IPCC TAR, 2001
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PROJECCIONS
TEMPERATURA

 En funció de l'evolució de les emissions i la conseqüent estabilització, la temperatura 
d'equilibri del sistema terrestre pot trobar-se (millors estimacions) entre 2ºC i 6ºC 
respecte als nivells preindustrials 

Font: IPCC AR4-SR
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CANVIAR LA TEMPERATURA
D'EQUILIBRI IMPLICA CANVIS EN TOT EL SISTEMA

 L'alteració de la temperatura terrestre porta aparellada canvis en els altres elements del clima. 

 En relació a la precipitació, existeix la certesa d'una terra més humida en conjunt, amb una 
precipitació més torrencial i irregular, però amb una banda entre els tròpics i els subtròpics 
(incloient-nos a nosaltres i als països menys desenvolupats) on la precipitació disminuirà

Font: IPCC, AR4-SR
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CO2, població i renda. 
(IPCC AR4)

 Una petita part de la població emet la major part dels GEH

 Per qüestions diverses (geogràfiques – Bangladesh - , manca de capacitat 
d'adaptació i mitigació) els països més impactats pels efectes del canvi 
climàtic són aquells que en són menys responsables
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PETJADA ECOLÒGICA
PER GRUPS DE PAÏSOS

 La desigualtat, 
ja evident als 
anys 60, ha 
augmentat en 
els 50 anys 
transcorreguts
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ALGUNS IMPACTES 
PROJECTATS SOBRE ÀFRICA

(IPCC AR4)

 Pel 2020, entre 75 i 250 milions de persones patiran estrès hídric 
relacionat amb el canvi climàtic

 Pel 2020, en alguns països els conreus de l'agricultura de secà reduiran 
la seva producció en un 50%. La producció agrícola i l'accés als 
aliments es veuran severament compromesos a diversos països 
africans, disminuint la seguretat alimentària i magnificant els 
processos de desnutrició. 

 Cap a la fi del segle XXI, la pujada del nivell del mar associada al canvi 
climàtic afectarà àrees altament poblades. Les adaptacions necessàries 
per la supervivència de les costes poden representar entre el 5 i el 10% 
del Producte Interior Brut

 Pel 2080, les terres àrides i semi-àrides hauran augmentat entre el 5 i el 
8%
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PETJADA HÍDRICA

 3% aigua està en forma d'aigua dolça

 < 1% està disponible

 Recurs crític, la bona gestió del qual és 
imprescindible, especialment en 
l'escenari de més temperatura i més 
ETP

 Sovint, la petjada hídrica no 
s'excerceix sobre el propi païs, sinó 
sobre tercers territoris, de vegades els 
més desfavorits
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CREIXEMENT 
POBLACIÓ. ON?

Font: Mòduls Universitaris de la 
Càtedra DOW/URV de D.S. 
(www.desenvolupamentsostenible.org)

Els països més desfavorits són els que 
tindran un major creixement poblacional
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CREIXEMENT = 
DESENVOLUPAMENT?

Actualitzat de Saladié i Oliveras (2010). 
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Com mesurem 
el desenvolupament?

El Cotó del Sahel

 Anys 1983-1984: durant la sequera al Sahel Burkina Faso, Txad, Mali, Níger 
i Senegal van tenir una producció de cotó rècord 
(7 vegades superior a la dels anys 1970s).

 Al mateix temps, el monocultiu va portar aparellada la pèrdua 
d'autosuficiència alimentària, necessitant importacions conjuntes de 1.77 
milions de tones de cereals per l'alimentació de la població.

 Llavors “els mercats” van “decidir” que el preu del cotó baixés 
progressivament ... (el dels cereals, no)
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Com mesurem el desenvolupament?
El preu de la portabilitat

 Un treballador congolès guanya 10$ per extreure 1kg 
de coltan, en condicions penoses, separats de la seva 
comunitat i tot sovint explotant mà d'obra infantil

 Per l'extracció del coltan s'arrasen parcs naturals i es 
destrueix biodiversitat

 Els propis treballadors, per la seva subsistència, depreden 
sobre fauna valuosa, com goril·les i elefants

 El coltan cotitza a més de 500$ el kg. Els beneficis no 
van a parar al poble congolès sinó a les companyies que 
exploten el coltan i a rearmar les guerrilles.

 S'estima que menys del 10% de les transaccions mundials 
estan referides a bens tangibles. La resta són especulació 
i enginyeria financera.  

 El coltan: columbita-tantalita, una sèrie de minerals 
formats per la barreja de columbita[(Fe, Mn)Nb

2
O

6
] y 

tantalita[(Fe, Mn)Ta
2
O

6
] en diverses proporcions  Del 

mateix s'extreu el metall tàntal, que presenta una gran 
resistència al calor i propietats elèctriques que el fan 
imprescindible per:

 Transbordadors espacials, míssils, bombes intel·ligents 
(?), trens magnètics, GPS, microprocessadors i bateries 
de telèfons mòbils: ÉS IMPRESCINDIBLE

 El 80% de les reserves mundials del coltan es troben a la 
República Democràtica del Congo, coneguda com Zaire 
abans de la denominada Primera Guerra del Congo 
(1997-1997), que va acabar amb la deposició de Mobutu i 
el breu regnat de Laurent Kabila, encumbrat per Ruanda, 
Uganda i l'administració Bush. 

 Kabila no va complir amb les expectatives ni del seu poble 
ni dels qui l'havien posat al càrrec i va començar la 
Segona Guerra del Congo. Kabila va ser assassinat i la 
guerra va durar formalment entre 1998 i 2003, encara que 
fins avui continuen els combats. 

 Entre les dues guerres del Congo han mort un mínim de 
5.000.000 de persones i hi ha una xifra similar de 
refugiats

 La Segona Guerra del Congo es coneix també com la 
Guerra del Coltan, ja que l'extracció i contraban d'aquest 
mineral i d'altres recursos és la base del conflicte.
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Com mesurar 
el desenvolupament? (IDH)

 No podem identificar desenvolupament humà amb creixement econòmic. Ha crescut España 
entre 1997 i 2007? Hi ha hagut desenvolupament sostenible i humà? El creixement econòmic 
relacionat amb el cotó al sahel, és desenvolupament sostenible i humà??

 El desenvolupament,  per ser humà, ha de tenir una vessant social-equitativa i ambienta i per 
ser sostenible ha de poder ser traspassat a les generacions futures

 L'Índex de Desenvolupament Humà combina tres dimensions: la sanitat, l'educació i el nivell 
de vida, per afegir a l'econòmica la dimensió social. 

 Tot i que n'existeixen diverses versions, els indicadors més habitualment emprats són: 

 Esperança de vida al néixer

 Mitjana d'anys d'escolarització 
i esperança d'anys 
d'escolarització

 PIB per càpita

 L'Índex està estandarditzat a 
entre 0 i 1 i es consideren 
nivells acceptables els que 
superen 0.8

Font: UNDP
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Com mesurar 
el desenvolupament? (IDH+PE)

 Per tal d'afegir la dimensió ambiental, el 
IDH es pot creuar amb la petjada 
ecològica

 El gràfic ens mostra com:

 La biocapacitat disponible per 
persona ha disminuït a nivell 
mundial des de 1961

 Com el calaix de la sostenibilitat 
(IDH alt + PE baixa) està gairebé 
buit

 Com baixes petjades ecològiques 
estan correlacionades amb baix 
IDH, especialment a l'Àfrica

 Que en alguns països el salt vers 
l'alt IDH es fa a costa d'una alta 
petjada ecològica

 Mentre que la PE dels països amb 
IDH baix (< 0.8) és força uniforme, 
existeix una gran varietat entre els 
que superen l'IDH 0.8.  

Font: UNDPFont: IPV 2010

Molta feina a fer!
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REPTE GLOBAL,
REPTE LOCAL

 Hem vist la complexitat del concepte de desenvolupament sostenible com a viatge a la sostenibilitat, en un món 
globalment canviant, amb una població en augment, una pressió sobre els recursos en augment i l'amenaça del canvi 
climàtic

 El viatge a la sostenibiliat requereix un replantejament de necessitats  i prioritats tant a escala global, com nacional, 
com local, com individual

 Prenent com a model les recomanacions del Center for Sustainable Economy 
(www.sustainable-economy.org) per tal de reduir la nostra petjada ecològica hauríem de: 

 Utilitzar transport net

 Utilitzar mecanismes domèstics d'estalvi energètic

 Adoptar hàbits personals d'estalvi energètic

 Reduir la nostra petjada alimentària (Joc de la Compra d'APQUA!)

 Elegir materials sostenibles per la construcció i la decoració de la llar

 Adoptar estratègies d'estalvi d'aigua

 Reduir el consum de bens i serveis

 Es tracta de conceptes coneguts, de vegades expressats en forma de mantra (3R!) als que el ciutadà pot sumar-se 
(recordeu el coltan la propera vegada que faci 18 mesos que teniu un teléfon i aguanteu-ne 36!)  però que no pot 
abordar tot sol.

 Calen polítiques serioses a nivell global (post-Kyoto) a nivell local (Agendes 21, xarxes de ciutats sostenibles, plans 
estratègics sensibilitzats, etc.)

 I finalment, una reflexió: menys del 10% de les transaccions mundials es relacionen amb bens tangibles. 

http://www.sustainable-economy.org/
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