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Introducció 
Aquest informe pretén contribuir al debat i la reflexió col·lectiva tot elaborant estratè-

gies que aprofitin el gran repte i les oportunitats que se’ns presenten. Segons les dades 
aportades per diferents organismes internacionals i part de la comunitat científica, ens 
trobem en un moment únic en la història de la humanitat: estem vivint un gran canvi 
civilitzador.

Comencem a albirar l’inici de l’esgotament dels recursos energètics i materials, així 
com els primers efectes del canvi climàtic i de la pèrdua de la biodiversitat. En aquest 
context, mantenir l’espiral de producció i consum pròpia del capitalisme no farà més que 
accelerar la crisi sistèmica. Però no només està en profunda crisi la biosfera, sinó també 
el capitalisme global, que està arribant als seus límits. 

Les manifestacions d’aquesta crisi global comencen a ser palpables observant 
l’escenari polític mundial. Per exemple, s’obren camí propostes de marcat tall xenòfob a 
banda i banda de l’Atlàntic, que estan responent a la pèrdua de llocs de treball industrials 
i la caiguda de les rendes de les classes mitjanes. Darrere d’aquests processos no només hi 
ha les polítiques neoliberals, sinó també els límits dels recursos, un dels desencadenants 
de la Gran Recessió que es va inaugurar en 2007/2008.

També s’estan impulsant polítiques que si bé no aborden directament l’assumpte 
energètic ni la disminució de recursos materials, assenyalen algun dels problemes reals 
del model actual, concretament el canvi climàtic. Per exemple, el Green New Deal, recolzat 
per gran part del partit demòcrata dels EUA, proposa mesures que giren al voltant d’un 
gran desenvolupament i implantació de les energies renovables d’alta tecnologia i una 
expansió de l’electrificació de l’economia. 

L’espiral del creixement i el desenvolupament infinit ha tocat sostre. El decreixement 
material no és una hipòtesi, sinó una realitat que, ens agradi o no, s’està concretant. La 
disjuntiva es planteja entre un decreixement just i un altre d’injust. El factor temps juga 
en contra nostre. Com més retardem la transició energètica cap a un model basat en fonts 
renovables i descendim els nivells de consum, com més triguem a afrontar decididament 
la crisi climàtica i la degradació ambiental, més s’allunyarà la possibilitat d’un futur digne 
per a les majories socials i les generacions futures. Hem i podem iniciar ara la transició a 
un nou paradigma que reverteixi els valors dominants i en dibuixi sengles d’esperança 
que ofereixin la possibilitat d’una vida digna per a la majoria de les persones preservant 
al mateix temps la natura. 

Els canvis a emprendre són de tal envergadura que requereixen un enfocament sistè-
mic, en el qual l’econòmic, el polític i el cultural s’articulin en una nova configuració social 
que transcendeixi certs mites i institucions que arrossega la Modernitat. El camí no serà 
fàcil de trobar ni de recórrer, però no afrontar els desafiaments pot facilitar l’ascens de 
nous autoritarismes o feixismes basats en l’acaparament d’uns recursos que seran cada 
vegada més escassos, i que de fet ja estan creixent a banda i banda de l’Atlàntic. 

El contingut de l’informe s’articula en tres apartats. En el primer s’aborda el context 
d’esgotament dels recursos fòssils, canvi climàtic, pèrdua de la biodiversitat i esgota-
ment de materials, sòl i aigua. S’analitzen també les característiques d’alguns dels mites 
i creences limitades que sosté la base cultural de la Modernitat i que ens ha portat fins 
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a la situació actual. 

En aquest apartat, destaquem que les dades disponibles apunten que és possible que 
ja hàgim aconseguit el pic d’extracció de tots els líquids combustibles, i que les reserves 
de gas i carbó decauran igualment en breu. La reducció dels índexs de consum energètic 
actuals i la transició cap a un model basat en les renovables són inevitables. No obstant 
això, una societat 100% renovable serà molt diferent a l’actual, ja que les prestacions en 
potència i versatilitat d’aquestes fonts són menors que les pròpies dels combustibles 
fòssils.

D’altra banda, si no aconseguim estabilitzar la concentració de CO2 atmosfèric i fre-
nar les pitjors conseqüències del canvi climàtic se’ns presentaran escenaris molt durs 
d’escassetat alimentària i d’aigua, pèrdua de la biodiversitat, fenòmens meteorològics 
extrems, desenvolupament de plagues i malalties, desplaçaments humans en massa, 
etc., fets que fan que la lluita contra l’emergència climàtica i ecològica es converteixi en 
el gran repte del nostre temps. 

Però no només hem transformat les característiques meteorològiques fins a un límit 
altament perillós per a la vida al planeta, sinó que estem presenciant al mateix temps la 
sisena gran extinció de biodiversitat. Aquesta posa en risc no només la desaparició de 
milions d’espècies i hàbitats, sinó que amenaça greument l’equilibri d’interdependència 
i ecodependència que sustenta les nostres vides. 

L’explotació de materials no energètics i recursos essencials com la terra i l’aigua, 
també ha traspassat els seus límits. Viure en un món de recursos finits que han assolit els 
seus sostres d’explotació, disponibilitat i accés (agreujat pel declivi energètic anterior-
ment esmentat), ens condueix a un escenari d’escassetat. En ell, la reducció del consum 
i la distribució justa i equitativa dels recursos es planteja com el gran repte i la millor de 
les apostes. 

No obstant això, els relats que es van construint davant l’assumpció d’aquests pro-
blemes responen a la lògica del capitalisme i el paradigma cultural de la Modernitat que, 
malgrat les seves evidents falles, segueixen perpetuant la idea de creixement il·limitat i 
desenvolupament i progrés continu. Aquests mantres sostenen que l’economia pot se-
guir creixent al mateix temps que es redueix el consum d’energia i l’impacte ambiental 
gràcies a l’augment de l’eficiència i la innovació tecnològica, com si les dues qüestions 
no depenguessin així mateix d’aquests recursos escassos i finits. Sota aquest marc i 
aquestes lògiques, se’ns cita a una quarta revolució industrial que ens convida a seguir 
dipositant la nostra fe en la ciència i la tecnologia en comptes d’afrontar la complexitat 
que suposa impulsar un canvi cultural. Aquest canvi de paradigma hauria de garantir, per 
contra, condicions més justes i sostenibles per al conjunt de la població i el planeta, al 
mateix temps que ens permetés superar les nostres pròpies limitacions psicològiques i 
emocionals per comprendre l’envergadura del problema i les solucions sistèmiques que 
s’han de projectar. 

La segona part de l’informe analitza, atenent els diagnòstics assenyalats en la primera 
part, els reptes als quals ens enfrontem en aquest canvi civilitzador, així com els escenaris 
futurs cap als quals ens dirigim. En aquest apartat assenyalem que serà la nostra capacitat 
de projectar programes polítics, econòmics i socials alternatius al model actual la que 
determinarà la forma en què es donarà la inevitable reordenació social que està per venir.

Hi haurà una tensió cap a una crisi alimentària ocasionada per l’escassetat energètica 
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en el marc d’un model agroindustrial fortament petrodependent, els efectes del canvi 
climàtic i els processos d’erosió del terra. Com es resolgui aquesta tensió dependrà de 
si es posen o no en marxa mesures encaminades a la sobirania alimentària, la reducció 
ordenada de la població via emancipació de les dones i l’aposta massiva per l’agricultura 
ecològica. 

En relació amb la distribució de la població, l’habitabilitat de les ciutats es veurà con-
dicionada per canvis profunds en la mobilitat i el transport, per la dificultat per mantenir 
les infraestructures i subministraments en un context de declivi energètic i caiguda de les 
cadenes globals de comerç, i per les greus dificultats per a la gestió de residus. 

El sistema econòmic, condicionat pel declivi energètic, estarà sotmès a cicles de crisi i 
recuperació i en cap cas tornarà a la situació d’etapes anteriors. Al contrari, tindrà lloc una 
progressiva degeneració socioeconòmica, on els nous sistemes emergents podran oscil·lar 
entre els neofeudalismes o capitalismes regionals, i altres models de base solidària, femi-
nista i ecològica. 

Els models d’Estat i societat, aniran perdent complexitat estructural i hauran de fer front 
als conflictes derivats del declivi energètic, el canvi climàtic i la crisi ecològica i de recursos, 
comptant amb cada vegada menys ingressos i més despeses. A això caldrà sumar la inca-
pacitat de sostenir uns serveis públics de qualitat universals. Aquest context ha començat 
a il·luminar neofeixismes i polítiques populistes de marcat caràcter repressor, augmentant 
les bretxes del repartiment de la riquesa i tota mena de desigualtats socials i ambientals. 
Però també moviments i models amb forts valors emancipadors, comunitaris i ecosocials, 
que ens oferirien escenaris de major justícia, equitat i sostenibilitat.

En el marc internacional és probable un descens en la capacitat de govern global i una 
creixent regionalització. També un increment dels fluxos migratoris i dels desplaçaments 
forçosos de milions de persones a l’any. 

Analitzant la disponibilitat d’informació i coneixement, es plantegen escenaris de pèr-
dues considerables, el que reclama plans de conservació i elecció d’aquells coneixements 
que siguin més útils per a les societats post petroli cap a les quals ens dirigim. 

Per últim, davant els projectes vitals i relacionals de les persones i les seves cures, ens 
trobem de nou amb escenaris que podrien oscil·lar entre estratègies individualistes, de 
competència i dominació, o estratègies col·lectives, comunitàries i cooperatives, que 
ens garanteixin formes de vida més sostenibles i coincidents amb la nostra naturalesa 
d’interdependència. 

Finalment, la tercera part de l’informe llança un seguit de propostes per a l’acció en 
aquest context que van encaminades a generar polítiques per a la sostenibilitat ambiental 
i la justícia social. Aquestes propostes estan classificades al voltant dels següents grups 
sectorials i atenen un objectiu estratègic principal: 

• Recursos: posar en marxa un pla multisectorial encaminat a un dràstic descens en el consum 
material i energètic, garantint els consums bàsics perquè tota la població gaudeixi d’una 
vida digna. El 2030, la generació amb energies renovables hauria de ser almenys del 45% i la 
reducció del consum energètic hauria de ser del 40% respecte al 1990. Fomentar l’economia 
circular, que consisteix bàsicament en el retorn dels materials als ecosistemes en condicions 
perquè puguin ser metabolitzats per la biosfera.

• Canvi climàtic: establir estratègies multisectorials amb l’objectiu d’aconseguir un dràstic 
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descens en les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Les emissions de l’Estat espanyol 
s’haurien de reduir com a mínim un 5% anual fins al 2030 i un 10% entre 2030 i 2040, per 
assolir la descarbonització abans de 2050.  

• Biodiversitat: aprovació d’un pla d’emergència per aturar la pèrdua de diversitat biològica 
el 2020, assegurant la conservació dels processos ecosistèmics dels que depenem tots els 
éssers vius.

• Economia: incentivar el desenvolupament d’una economia social, feminista i ecològica, 
centrada en el bé comú i no en l’acumulació de plusvàlua monetària, que posi en el centre 
els processos de sostenibilitat de la vida i garanteixi l’equitat social.

• Transport i urbanisme: reconduir les polítiques d’infraestructures de transport i urbanis-
me segons criteris d’eficàcia i estalvi de recursos i impactes, i d’equitat social. Foment de 
l’accessibilitat enfront de la mobilitat.

• Alimentació i salut: adaptar el model agroalimentari petrodependent a un model de 
producció ecològica, local i a petita escala prioritzant la sobirania alimentària dels territoris. 
Objectius per al 2020: arribar al 30% de la superfície dedicada a la producció ecològica, 
aconseguir un increment del 30% del consum intern de productes ecològics locals, i reduir 
l’ús de fitosanitaris de síntesi en un 30%.

• Paradigma cultural i educació: articular societats amb una visió biocèntrica. Treballar al 
voltant d’una educació per a la sostenibilitat, que propiciï canvis en el model de desenvo-
lupament, els hàbits de consum, l’equitat de gènere i la participació. 

En definitiva, aquest informe pretén contribuir al debat entre els diferents actors i 
impulsar la presa de decisions informada i democràtica que ens ajudi a planificar un futur 
digne per a les majories tenint en compte els diagnòstics referits i els escenaris possibles 
assenyalats.
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1/Context i punt 
de partida

1.1 Crisi global i civilitzadora

Ens trobem en un moment històric de crisi global a conseqüència del creixement econòmic 
permanent que requereix el capitalisme, i que només és possible amb creixents usos de matèria 
i energia. No estem parlant d’una de les crisis cícliques de l’economia capitalista, sinó d’una altra 
d’abast global que posa en qüestió els fonaments mateixos del marc civilitzador sota el qual s’han 
desenvolupat les societats contemporànies. 

Tota societat necessita, per organitzar-se i per viure, un mínim de recursos materials i ener-
gètics que sustenti la vida dels seus membres. A partir d’aquest “sòl” bàsic, hi caben diferents 
formes de gestió i organització social, amb més o menys abundància o nivells de justícia. De 
manera simultània, l’entorn físic, els recursos materials i els energètics disponibles estableixen un 
“sostre”, els límits del possible, més enllà dels quals cap sistema socioeconòmic pot desenvolupar-
se. Les anomenades “societats industrials” s’han articulat d’esquena a aquests límits, expandint-se 
contínuament, colonitzant tot el planeta i cada vegada més àmbits de la vida social. En l’actualitat 
estem vivint un moment històric en què molts d’aquests límits s’estan començant a assolir. Ana-
litzem a continuació algunes de les conseqüències més importants en diferents àmbits.

Esgotament de recursos fòssils

Tota la informació disponible indica que ens dirigim cap al zenit de les fonts d’energia no 
renovables, que suposen el gruix de les utilitzades per la humanitat. El pic o zenit d’extracció 
d’una substància no renovable és el moment en què la capacitat d’extracció comença a decli-
nar. Un cop sobrepassat aquest pic, durant la fase descendent de la corba d’extracció, el recurs 
podrà aconseguir-se en quantitats decreixents, serà de pitjor qualitat (ja que primer s’exploten 
els millors) i més difícil d’aconseguir tècnicament, financera i energètica (ja que al principi 
es trien els emplaçaments de més fàcil accés i de major grandària). A més, l’extracció post-
pic necessita utilitzar generalment tècniques més contaminants i que, per tant, requereixen 
més mesures pal·liatives. Tot això implica una tendència a l’augment del preu de la matèria 
primera, llevat de reduccions en la demanda, fins a xocar amb el sostre de preu assumible 
econòmicament. Així mateix, la menor capacitat de controlar el flux que es posa al mercat 
facilita l’especulació amb el recurs. Aquests factors apunten a un escenari de preus amb pics 
alts, però amb fortes fluctuacions, situació en la qual la disminució de la taxa d’extracció 
serà probablement més dependent de les cada vegada menys rendibles i incertes inversions 
econòmiques, que de la caiguda geològica del recurs. 

Des de 2005, la capacitat extractiva mundial de petroli convencional (el petroli de major 
qualitat i més accessible que és el gruix de l’usat fins ara) està estancada1 i és possible que el 
2015 s’hagi assolit el pic d’extracció de tots els líquids combustibles, com s’observa en la següent 
gràfica d’extracció de petroli mundial. En les previsions més “optimistes” això succeirà el 20242. 

1 International Energy Agency (2015): “World Energy Outlook 2015”.

2 Political Economist (2016): “World Energy 2016-2050: Annual Report”. http://peakoilbarrel.com/world-energy-
2016-2050-annual-report/  Li, M. (2019): “World Energy 2019-2050: Annual Report”, http://peakoilbarrel.com/
world-energy-2017-2050-annual-report/
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De fet, s’espera un descens el 2025 de 13 Mb / d si es manté el ritme de posada en marxa de 
jaciments i d’inversions actuals 3.

Extracció mundial de petrolis convencionals i no convencionals
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Font: Berman (2015): “The Crude Oil Export Ban–What, Me Worry About Peak Oil?”; EIA, Drilling Info, Statistics Cana-

da y Labyrinth Consulting Services, Inc.

D’altra banda, els descobriments anuals de petroli van aconseguir a nivell mundial el seu 
màxim històric en la dècada dels seixanta4 (superant les xifres del consum a les dels descobriments 
ja el 1980). És més, el 70% del consum de petroli actual ve de jaciments de més de 30 anys. A més, 
els nous jaciments, tant de petroli convencional com d’altres líquids combustibles, no assoleixen 
els mateixos rendiments que els antics. En aquest sentit, empreses com Repsol consideren il·lògic 
invertir a molt llarg termini en noves exploracions petrolíferes i preveuen escassetat de cru5.

3 Turiel, A. (2018): “World Energy Outlook 2018: Alguien gritó ‘peak oil’”. http://crashoil.blogspot.com/2018/11/
world-energy-outlook-2018-alguien-grito.html

4 Laherrère, J. (2013): “Previsiones resumidas de la producción mundial de petróleo y gas entre 1900 y 2100”. 

5 CEST (2018): “Brufau ve ‘ilógico’ invertir a muy largo plazo en exploración de petróleo”. https://cincodias.elpais.
com/cincodias/2018/10/07/companias/1538943497_190478.html
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Projecció de l’extracció mundial de les fonts energètiques no renovables
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Watch Group / Ludwig-Boelkow-Foundation /Reiner-Lemoine-Foundation.

Els pics del gas i del carbó tindran patrons similars, si bé decauran més lentament que el 
petroli, especialment el carbó. Pel que fa al gas, probablement s’arribarà al zenit en el període 
comprès entre 2020 i 20396. En el cas del carbó el moment del pic és més difícil de calcular, alguns 
estudis apunten que es produirà entre 2025 i 20407 , tot i que podria haver succeït ja, ja que la 
seva extracció disminueix des de 2015.

La menor disponibilitat de petroli accelerarà la caiguda de l’extracció de la resta de matèries 
primeres energètiques, ja que aquesta juga un paper fonamental en la seva extracció, comer-
cialització i transport. Comptant amb el de l’urani, el pic està en els mateixos marcs temporals, 
ens trobem així amb quatre sostres superposats.

A més, la substitució d’unes fonts per altres és difícil, especialment en l’ús per al transport 
que, més enllà d’algunes limitacions tècniques, exigiria unes inversions en infraestructures des-
mesurades en un escenari de recessió econòmica, material i energètica. 

A això se li suma que l’energia bruta continguda en el combustible obtingut no és un 
bon indicador de què queda disponible per a la societat, ja que la realment important és 
l’energia neta, resultat de descomptar d’aquella la despesa energètica necessària per obtenir 
el combustible: la taxa de retorn energètic (TRE) és el quocient entre l’energia obtinguda i 

6 Zittel, W.; Zerhusen, J.; Zerta, M.; Nikolaus, A. (2013): “Fossil and Nuclear Fuels – the Supply Outlook”. Energy 
Watch Group / Ludwig-Boelkow-Foundation /Reiner-Lemoine-Foundation. 
Coyne, D. (2015): “World Natural Gas Shock Model”. http://peakoilbarrel.com/world-natural-gas-shock-model/

7 Capellán Pérez, I.; Mediavilla M.; De Castro C., Carpintero O.; Miguel LJ. (2014): “Agotamiento de los combusti-
bles fósiles y escenarios socio económicos: un enfoque integrado” http://www.eis.uva.es/energiasostenible/
wp-content/uploads/2014/09/Capellanetall2014_esp.pdf 
Zittel w.; Schindler, J. (2014): “Extracted. How the Quest for Mineral Wealth is Plundering the Planet”
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l’energia invertida en obtindre-la. En la dècada de 1960, la TRE petroliera va rondar la pro-
porció 45:188, a la fi del segle XX va descendir a 35: 1 i culminant la dècada dels anys 2000 
va caure fins a 18-20: 199.

L’horitzó dibuixat té implicacions socials que cal abordar des de l’inici. En la situació actual, 
a l’Estat espanyol, cinc milions de persones tenen serioses dificultats per satisfer necessitats 
energètiques bàsiques, com els subministraments de llum i gas10. Amb una menor disponibi-
litat de matèries primeres energètiques, aquest problema no pot sinó agreujar-se, més encara 
quan ens topem en aquest tema amb una limitació geopolítica de dependència exterior de 
certes regions. Per exemple, en el cas del gas natural, l’Estat espanyol té una forta dependència 
de la inestable Algèria, d’on importem el 50% del gas que consumim. Per això, és essencial 
afrontar el procés de transició energètica en base a compromisos polítics que posin per davant 
l’objectiu d’un repartiment just de les càrregues i beneficis del procés.

La confiança en les energies renovables com a solució a l’escassetat d’energies fòssils està 
fermament instal·lada en molts sectors de la societat. No obstant això, les energies renovables 
(incloent la biomassa) no són suficients per mantenir els nivells de consum actuals i, amb les 
tecnologies de les que ara disposem, probablement no arribaríem a aconseguir ni la meitat del 
consum actual. Aquestes limitacions provenen de tres factors:  

• El caràcter poc concentrat de les renovables.

• El fet que, enfront dels combustibles fòssils que s’usen en forma d’energia emmagatzema-
da, les renovables són fluxos.

• Proporcionen poca energia neta (baixa TRE). 

A això cal afegir que les renovables, en el seu format industrial i hipertecnològic, són una 
extensió dels combustibles fòssils més que fonts energètiques autònomes, ja que totes elles 
requereixen la mineria i el processament de multitud de compostos que es realitzen gràcies 
als fòssils. Probablement, el futur serà d’energies renovables explotades amb tecnologies 
més senzilles. 

D’altra banda, les renovables es fan servir avui dia fonamentalment per produir electri-
citat, però l’electricitat no serveix per a tot. Per exemple, el sector petroquímic té una forta 
dependència dels combustibles fòssils, ja que els vehicles pesants (camions, tractors o exca-
vadores) veuen limitada la seva mobilitat pel gran pes de les bateries que requereixen per 
funcionar amb altres fonts energètiques. Per això, en el futur les renovables es faran servir 
per a moltes més coses que per produir electricitat; per exemple, es recuperaran màquines 
que usin l’energia mecànica de l’aigua o del vent per realitzar treballs. 

8 Dale, M.; Krumdieck, S.; Bodger, P. (2011): “Net energy yield from production of conventional oil”. En Energy 
Policy. DOI: 10.1016/j.enpol.2011.08.021.

9 Hall, C. A. S.; EROI Study Team (2008): “Provisional Results from EROI Assessments”. http://www.theoildrum.com/node/381 
Hall, C. A. S.; Balogh, S.; Murphy, D. J. R. (2009): “What is the Minimum EROI that a Sustainable Society Must 
Have?”. En Energies, DOI: 10.3390/en2010025. 
Murphy, D. J. (2013): “The implications of the declining energy return on investment of oil production”. En Philosophi-
cal Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences. .DOI: 10.1098/rsta.2013.0126.

10 Economics for Energy (2015): “Pobreza Energética en España: Análisis económico y propuestas de actuación” 
https://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/Informe_2014_web.pdf 
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A més, tot i que les inversions en renovables s’han incrementat i les millores tecnològiques 
han permès una rebaixa de costos i un augment en l’eficiència, el volum d’inversió necessari 
per a una transició a un sistema energètic centrat en les renovables seria astronòmic. També cal 
considerar el factor temps, ja que els terminis requerits per construir les noves infraestructures 
s’endinsen en les corbes de caiguda de la disponibilitat de combustibles fòssils, la qual cosa 
dificulta enormement la transició energètica ordenada. Tot això no implica que el futur no sigui 
de les energies renovables, ni que no calgui apostar fermament per elles. El que suposa és que 
el futur serà radicalment diferent del present. 

Canvi climàtic

Una de les claus del sistema climàtic és la seva complexitat, que fa que es comporti de 
forma no lineal a partir de processos de realimentació positiva segons els quals els efectes 
amplifiquen les causes un cop superat un determinat llindar. Aquests processos de realimen-
tació positiva estan sent activats, per exemple, en mars11 i sòls, superfícies que actualment 
absorbeixen gran part del CO

2
 (30% en els dos casos, segons dades de l’IPCC12) i que en un 

futur podrien deixar de servir d’amortidors del canvi climàtic13. Una cosa similar pot ocórrer 
si s’allibera el metà retingut al permafrost14 (sòl permanentment congelat en les regions peri-
glacials), que a l’hemisferi nord concentra una quantitat de gasos d’efecte hivernacle similar 
als que hi ha actualment en l’atmosfera. Un tercer exemple podria ser el bucle provocat pel 
desglaç d’àmplies regions, que deixarien de funcionar com “miralls” i passarien a absorbir 
una quantitat més gran de radiació, incrementant amb això l’escalfament global. Si aquests 
processos es desencadenessin, la temperatura mitjana global podria arribar a augmentar de 
forma ràpida entre 4 i 6 ºC, establint-se un equilibri radicalment diferent al que coneixem des 
de l’inici de l’Holocè. 

Davant d’això, diferents estudis suggereixen que hauríem d’estabilitzar la concentració 
de CO

2
 atmosfèric en no més de 350 ppm (parts per milió)15. Considerant que actualment la 

concentració és de més de 400 ppm, la reducció hauria de ser accelerada i immediata, per no 
demorar més el pic d’emissions. Aquests límits haurien de situar l’increment de la temperatura 
per sota d’1,5 ºC respecte a nivells preindustrials16 per evitar molts riscos associats a aquest 
increment extra de 0,5 ºC.

11 Tal com adverteix el Conveni sobre la Biodiversitat de l’ONU, l’oceà juga un paper decisiu en la moderació del 
clima, ja que és un dels majors reservoris naturals de carboni.

12 International Panel on Climate Change (2013): “Fifth Assessment Report”. IPCC-Working Group I. Estocolmo.

13 Hansen, J., Sato, M.; Kharecha, P.; Beerling, D.; Berner, R.; Masson-Delmotte, V.; Pagani, M.; Raymo, M.; Royer, D. 
L.; Zachos, J. C. (2008): “Target atmospheric CO

2
: Where should humanity aim?”. En Open Atmosfere Scientific 

Journal, DOI: 10.2174/1874282300802010217.

14 Farquharson, L. M.; Romanovsky, V. E.; Cable, W. L.; Walker, D. A.; Kokelj, S. V.; Nicolsky, D. (2019): “Climatechange 
drives widespread and rapidthermokarst development in very coldpermafrost in the Canadian HighArctic”. 
Geophysical Research Letters, DOI: 10.1029/2019GL082187.

15 Capellán Pérez, I., Mediavilla M., De Castro C., Carpintero O., Miguel LJ. (2014): “Agotamiento de los combusti-
bles fósiles y escenarios socio económicos: un enfoque integrado” http://www.eis.uva.es/energiasostenible/
wp-content/uploads/2014/09/Capellanetall2014_esp.pdf  

16 Hansen, J.; Sato, M.; Hearty, P.; Ruedy, R.; Kelley, M.; Masson-Delmotte, V.; Russell, G.; Tselioudis, G.; Cao, J.; 
Rignot, E.; Velicogna, I.; Tormey, B.; Donovan, B.; Kandiano, E.; von Schuckmann, K.; Kharecha, P.; Legrande, A. 
N.; Bauer, M.; Kwok-Wai (2016): “LoIce melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, 
climate modeling, and modern observations that 2ºC global warming could be dangerous ”. En Atmospheric 
Chemistry and Physics. DOI:10.5194/acp-16-3761-2016.
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Algunes de les greus conseqüències d’aquest procés, recollides pels successius informes de 
l’IPCC i altres estudis científics són: 

• La disminució de les glaceres i l’augment de la dilatació de l’aigua, amb la conseqüent 
pujada del nivell de la mar i la destrucció d’ecosistemes essencials. 

• Les alteracions en els patrons de precipitacions i l’augment de la freqüència i intensitat dels 
fenòmens extrems (sequeres, grans incendis, huracans, pluges torrencials i inundacions ...).

• Considerables pèrdues de biodiversitat. 

• L’acidificació de les aigües, afectant negativament el fitoplàncton, del què depèn gai-
rebé la meitat de la producció primària de la Terra, i destruint els esculls de corall, au-
tèntiques barreres protectores de les costes i hàbitat d’innombrables espècies marines. 

Però la crisi climàtica és també una emergència social i un dels majors reptes als 
quals s’enfronta la humanitat. En aquest sentit, la FAO afirma que “algunes de les 
principals repercussions en l’agricultura són l’augment de la incidència de la sequera 
i els fenòmens meteorològics extrems, la major intensitat de les pressions de plagues 
i malalties i la pèrdua de biodiversitat. Les previsions a llarg termini apunten a con-
seqüències negatives en la producció alimentària que seran cada vegada més greus 
després de 2030”17.

Una altra de les conseqüències socials d’extrema gravetat que apunta Nacions Unides18 
és que s’estima que ja hi ha al voltant de 64 milions de persones desplaçades pels efectes 
del canvi climàtic, i l’ACNUR calcula que l’escalfament global podria empènyer a l’exili a mil 
milions de persones en les pròximes dècades. Lamentablement, el concepte de “refugiat/a  
climàtic/a” no existeix a efectes legals excepte en països com Suècia i Finlàndia.

Aquestes dades dibuixen un escenari descoratjador per al manteniment de moltes societats 
tal com avui les coneixem, a causa de la probable escassetat de recursos bàsics com l’aigua i 
els aliments. En els pitjors escenaris, un augment de 4-5 °C pot contribuir a generar un context 
social d’escassetat i de lluita per recursos essencials entre individus, grups i regions19. 

La regió mediterrània, com mostra l’informe “Canvi climàtic, impactes i vulnerabilitat a 
Europa“20, serà probablement una de les més afectades pels impactes negatius del canvi climàtic. 
De fet, alguns dels seus efectes com l’allargament de les onades de calor o el descens de les 
precipitacions, amb la consegüent disminució del cabal dels rius, ja s’estan produint.

17 FAO (2016): “El estado mundial de la agricultura y la alimentación”, http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf 

18 Bautista, J. (24 de Junio de 2017). Refugiados climáticos: hablan las víctimas del calentamiento global. La Ma-
rea. Recuperado de https://www.lamarea.com/2017/06/24/refugiados-climaticos/ 

19 J. Gómez Cantero (2015): “Cambio climático en Europa. Percepción e impactos. 1950 -2050”.

20 Agencia Europea de Medio Ambiente (2017): “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An 
indicator-based report”, https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerabili-
ty-2016
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Augment de la temperatura mitjana de les màximes el 2050 respecte al 1961-90 (ºC)

Zones sense dades
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Font: Fernando Prats, Yayo Herrero, Alicia Torrego y Col (2017): “La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el 
cambio de ciclo histórico”.

Aquests efectes negatius del canvi climàtic poden comportar si greus sequeres, menys 
rendiment dels cultius, pèrdua de biodiversitat, augment dels incendis forestals i altres conse-
qüències que repercutiran no només en el pla econòmic, sinó en el de la pròpia salut humana 
(producte de les onades de calor i les modificacions en la distribució de certes malalties infec-
cioses). Així, des de 1980 l’estiu s’allarga aproximadament un dia cada any21, motiu pel qual 
tenim al juny temperatures pròpies de mitjans de juliol. Aquestes circumstàncies repercutiran 
directament sobre sectors econòmics tan importants pel nostre Estat com el turisme, ja que 
l’augment del nivell de la mar reduirà o farà desaparèixer platges i passejos, mentre que el 
descens de l’aigua disponible farà difícilment viables molts espais turístics de la costa sud i est.

21 Bueno, P. (Directora). (2016) Nuestro calor, su ignorancia [Programa de radio] hoy por hoy. Cadena Ser. Recupe-
rat de http://cadenaser.com/programa/2017/06/16/hoy_por_hoy/1497590805_314925.html?ssm%3Dtw&sa=
D&ust=1498209741135000&usg=AFQjCNEqEayI2fqmASNrlI28BJxQdzTMFg 
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Pèrdua de biodiversitat

L’Informe Planeta Viu (IPV) de 201622 sosté que estem patint la sisena extinció massiva en 
la història de la Terra. A nivell mundial “entre 1970 i 2012 la població de vertebrats va patir una 
disminució del 58%, sent de mitjana del 38% en espècies terrestres, del 81% la de les espècies 
d’aigua dolça i del 36% per a les del medi marí “. Aquesta dinàmica suposa un declivi anual 
mig del 2%. En termes globals i en comparació amb els registres fòssils, en l’actualitat la taxa 
d’extinció d’espècies és de 100 a 1.000 vegades més gran que en períodes preindustrials23. 
Aquesta disminució és més acusada en els tròpics, sent del 89% a Amèrica del Sud i Amèrica 
Central. En aquest nou informe s’assenyala el consum, la manera de produir, els mercats i fi-
nances i la nostra manera de governar-nos com a motors de la sobreexplotació i l’agricultura, 
que són al seu torn els culpables de l’extinció del 75% d’espècies des de 1500.

L’Informe de l’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·leni de 200524, de Nacions Unides, assenyala 
tres problemes centrals:

• En els darrers 50 anys, els éssers humans han transformat els ecosistemes més ràpidament 
i extensament que en cap altre període de temps comparable de la història humana. Això 
ha generat una pèrdua considerable i en gran mesura irreversible de la diversitat de la 
vida sobre la Terra (el 60% dels ecosistemes s’estan degradant o s’exploten de manera 
insostenible).  

• Els canvis materialitzats en els ecosistemes han contribuït a obtenir considerables beneficis 
nets en el benestar humà i el desenvolupament econòmic, però a costa de la degradació 
de molts serveis dels ecosistemes, un major risc de canvis no lineals, i l’accentuació de la 
pobresa d’alguns grups de població. 

• La degradació dels serveis dels ecosistemes podria empitjorar considerablement durant la 
primera meitat del present segle, contribuint a augmentar les desigualtats socials.

L’extrapolació d’aquest informe va tenir lloc a l’Estat espanyol el 200925 i va establir entre 
altres qüestions que el 45% dels ecosistemes es troba en mal estat, que entre el 40 i el 68% de 
les espècies es troben amenaçades i que l’empremta ecològica s’ha més que duplicat des de 
mitjans del segle passat.

Aquesta fallida ecosistèmica és importantíssima, ja que extraiem de la natura tot el 
que sustenta la nostra vida: aliment, aigua potable, aire net, energia, matèries primeres. 
A més, depenem de l’existència de sistemes naturals saludables i diversos per la regulació 
i purificació de l’aigua i l’aire, les condicions climàtiques, la pol·linització, la dispersió de 
les llavors i el control de plagues i malalties. Per tant, és fonamental comprendre aquesta 
relació d’ecodependència i preservar la natura com a font de vida.

22 WWF (2018): “Planeta Vivo. Informe 2018” http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_planeta_vivo_2018.pdf

23 CEEM (Consejo de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio) (2013): “Estamos gastando más de lo que posee-
mos. Capital natural y bienestar humano. Declaración del consejo” https://www.millenniumassessment.org/
documents/document.440.aspx.pdf 

24 ONU (2005): “Informe de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio”, http://millenniumassessment.org/es/
index.aspx  

25 Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, (2009): “Informe de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España. 
Ecosistemas y biodiversidad de España para el bienestar humano” http://www.ecomilenio.es/la-secretaria-de-
estado-de-cambio-climatico-presenta-los-resultados-del-proyecto-%E2%80%9Cevaluacion-de-los-ecosistemas-
del-milenio-de-espana%E2%80%9D/967
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En aquest sentit es manifesta la Unió Europea en l’Estratègia sobre la Biodiversitat fins 2020 
quan estableix que “la conservació de la biodiversitat no significa només protegir les espècies i 
els hàbitats pel seu propi interès, sinó també mantenir la capacitat de la natura per lliurar-nos 
els béns i serveis que a tots i totes ens calen, i la seva pèrdua té un preu elevat“26. Aquestes con-
sideracions han estat també plantejades i recollides de manera integral a nivell internacional 
en el Conveni de Diversitat Biològica de Nacions Unides de 1992 (així com posteriorment en el 
Protocol de Nagoya sobre els beneficis dels recursos naturals i en les Metes d’Aichi). 

Per concloure, cal tenir present que els impactes estan travessats també per una qüestió de 
justícia social. Com bé recull el Conveni sobre la Biodiversitat Ecològica en el seu apartat per al 
Desenvolupament i l’Eradicació de la Pobresa, “els sectors pobres depenen (...) de la diversitat 
biològica per cobrir les seves necessitats de subsistència i per tant són els primers a veure’s afec-
tats per la seva degradació i els que més la pateixen (...). La pobresa no és simplement el resultat 
de baixos ingressos, sinó que també reflecteix una privació de necessitats humanes bàsiques 
que són essencials per al benestar“27.

26 UE, Comisión de Medio Ambiente (2011): “Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020”

 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf  

27 PNUMA, Convenio sobre la Diversidad Biológica (2012): “2011-2020, Decenio de la Naciones Unidas sobre la 
Biodiversidad. Viviendo en armonía con la la Naturaleza” https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-
factsheets-es-web.pdf 
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Esgotament de materials, sòl i aigua

De la mateixa que hem analitzat el zenit dels recursos energètics i el previsible impacte so-
bre la nostra societat industrial, podem fer un símil amb els recursos materials no energètics. El 
consum dels minerals des del segle XIX també ha tingut un creixement exponencial, arribant a 
una situació en la qual la demanda és molt més gran que la seva disponibilitat28. En la següent 
taula es mostren els pics d’extracció i alguns usos de les diferents substàncies .

Element Data prevista del zenit Alguns usos

Mercuri 1962 Bateries, medicina.

Arsènic 1971-2015 Preservadors de la fusta, díodes làser, LED, aliatges, insecticides, pigments

Estany 1979-2010 Llaunes, indústria del vidre, pigments, fungicides, soldadura, esmalts, bateries

Tel·luri 1984 Plaques solars, electrònica, aliatges

Plom 1986/9–2015 Pigments, recobriment de cablejat, additius de plàstics, insecticides, esmalts, imants

Cadmi 1989–1996-2010 Bateries, aliatges, televisors, catalitzadors

Fòsfor 1989–2031/4 Fertilitzants

Tal·li 1995 Medicina, òptica, electrònica

Seleni 1994 Medicina, electrònica, aliatges, cèl·lules solars

Zirconi 1994–2003–2020 Materials resistents a altes temperatures i a la corrosió, acer, medicina, superconductors

Or 1994-2000 Reserva monetària, components electrònics

Plata 1995-2015 Reserva monetària, aplicacions industrials (sobretot electròniques)

Antimoni 1998 Conductors, microprocessadors, bateries, retardants de flama

Zinc 1999-2015 Anticorrosiu, bateries, pigments, aliatges

Gal·li 2002-2040 Electrònica, díodes, làser, microones, panells solars, LED, medicina

Tungstè 2007 Resistències, electrònica, materials resistents

Manganès 2007-2020 Acers inoxidables, pigments

Liti 2015-2040 Bateries, medicina

Bismut 2015-2020 Medicina, aliatges

Crom 2015 Metal·lúrgia, catalitzadors, adobat de cuir, protecció de la fusta.

Níquel 2017-2025 Acer inoxidable, aliatges, catàlisis

Coure 2012-2020 Conduccions elèctriques, producció d'electricitat, construcció

Molibdè 2018-2020 Acers resistents, catalitzadors en la indústria petroliera, pigments, lubrificants, electrònica

Germani 2025 Fibra òptica, electrònica, òptica, catalitzadors

Magnesi 2025 Medicina, components d'aliatges

Titani 2028–2040 Medicina, construcció

Tàntal 2034 Telefonia mòbil, ordinadors, televisions

Ferro 2030-2040 El metall més usat en massa

Cobalt 2030-2042 Aliatges, imants, indústria petroliera, electrònica, pigment, bateries

Alumini 2050 El segon metall més usat en massa

Vanadi 2042-2067 Fabricació d'acer, catalitzadors

Potassi 2072 Fertilitzants, cèl·lules fotoelèctriques, pirotècnia

Font: Fernández Durán, R. y González Reyes, L. (2018): “En la espiral de la energía” Libros en Acción, Baladre. Madrid.

28 Valero A.; Valero, A. (2014): “Thanatia. The Destiny of the Earth’s mineral resources. A thermodynamic Cradle-to-
Cradel Assessment”
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Gràcies al desenvolupament tecnològic, actualment se segueixen extraient minerals de forma 
eficient, superant de forma transitòria els problemes que planteja l’extracció a partir de fonts cada 
cop menys concentrades i de més difícil accés però això, òbviament, no pot succeir de manera 
indefinida. Ens trobem en una situació de dependència mútua: no hi ha minerals sense energia, ni 
energia sense minerals. Com ens mostra la taula anterior, el desenvolupament tecnològic depèn de 
la disponibilitat de materials finits cada vegada menys accessibles, l’extracció dels quals requereix 
una energia fòssil també en declivi. A aquest fet s’afegeixen els alts costos socials i mediambientals 
de sistemes extractius cada cop més nocius i violents amb l’entorn i les poblacions implicades. 

Davant d’aquest horitzó d’escassetat s’han plantejat algunes possibles solucions, totes elles 
caracteritzades per importants limitacions:

• La solució més coneguda és el reciclatge dels materials ja utilitzats, una pràctica que no 
sempre és viable, en unes ocasions degut al cost energètic i econòmic (com en el cas de 
materials dispersos en quantitats a vegades ínfimes) i en altres ocasions per una impossi-
bilitat física (com succeïx amb el fòsfor, essencial per a la fertilització en la indústria agro-
alimentària actual). Segons el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA)29 
la taxa de reciclatge de la majoria dels elements coneguts no arriba l’1%. Només alguns 
com el plom superen el 50%, sent una mica més baixa per l’alumini o el ferro i del 25% en 
el cas del coure. A més a més, si la demanda dels mateixos segueix creixent com fins ara, 
ni tant sols un reciclatge del 100% seria suficient per a satisfer-la.

• Una altra opció seria la substitució de materials escassos per d’altres alternatius, un camp 
en el què s’han produït avenços. Tot i així, no existeix un substitut òptim per a cap dels 
seixanta dos metalls o metal·loides més utilitzats en els aparells d’alta tecnologia. Encara 
més: per a dotze d’ells, incloent el coure i el plom, no hi ha substituts adequats30.

• Una tercera opció, amb evidents limitacions relacionades amb la viabilitat econòmica i 
el cost ambiental, seria l’explotació de nous espais com els pols, les selves verges o els 
fons marins. De nou, el desenvolupament tecnològic necessari per a l’extracció està 
condicionat per la disponibilitat tant de materials com d’energia abundant.

El sòl i l’aigua són també recursos essencials en perill, no només en quantitat sinó també en 
qualitat. El 20% dels aqüífers del món estan sobreexplotats31 i l’erosió i el canvi climàtic estan 
reduint de forma important la disponibilitat de sòls fèrtils. Atès que el 70% de l’aigua s’utilitza 
en l’alimentació i estem esgotant els aqüífers, la producció d’aliments es veurà irremeiablement 
compromesa. De nou, la crisi energètica agreujarà previsiblement els problemes derivats de 
l’escassetat del sòl i l’aigua, donat que el model de producció agroindustrial és profundament 
petrodependent (ús intensiu de maquinària, pesticides i adob), i tant l’explotació dels aqüífers32 
com els processos de dessalatge requereixen quantitats importants d’energia. Al mateix temps, 
l’aigua també és necessària per a la producció energètica, com revelen les dades de la IEA de 

29 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) (2011): “Recycling Rates of Metals. A Status 
Report” http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/-Recycling%20rates%20of%20
metals%3a%20A%20status%20report-2011Recycling_Rates.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

30 Dennehy, K. (2 de Diciembre de 2013). For metals of the smartphone age, no Plan B. Yale News. Recuperat de 
https://news.yale.edu/2013/12/02/metals-smartphone-age-no-plan-b  

31 Valdés, I. (18 de Marzo de 2014). El tesoro transparente. El País. Recuperado de https://elpais.com/el-
pais/2014/03/18/planeta_futuro/1395145000_499708.html 

32 Brown, L.R. (6 de Julio 2013). The real threat to our future is peak water. The Guardian. Recuperado de https://
www.theguardian.com/global-development/2013/jul/06/water-supplies-shrinking-threat-to-food 
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201033, segons les quals el 15% del consum mundial d’aigua dolça es va utilitzar en la producció 
d’energia, principalment en la refrigeració de centrals tèrmiques de carbó i nuclears.

1.2 Mites i creences limitants

Les dades exposades fins aquí dibuixen un panorama bastant clar, però ni les majories socials 
ni la major part de les institucions i organitzacions es fan càrrec totalment de la qüestió, ja que 
continuen movent-se dins d’un imaginari que eludeix les principals qüestions plantejades, negant 
el seu abast o donant per fet que comptarem amb solucions per abordar-les sense modificar 
substancialment les formes de producció i organització social, el que és altament improbable.

En aquest sentit, algunes de les idees força que estructuren la nostra societat poden ser 
qualificades de mites, creences ‘’falses’’ o limitants, que formen part del paradigma de la Moder-
nitat, construïdes entorn d’un subjecte humà suposadament racional i omnipotent davant la 
natura, de la que es considera amo i senyor, i davant la que només caben consideracions d’ordre 
instrumental.

Vegem les característiques d’alguns d’aquests mites:

Creixement, desenvolupament i progrés 

El mite del creixement, lligat estretament als del desenvolupament i el progrés, confi-
gura el nucli d’una concepció desenvolupista que ignora la condició finita del nostre món i, 
per tant, no accepta la necessitat d’adequar les formes de produir en els límits biofísics del 
planeta. Només considera el món mercantil, allò que té expressió monetària. L’instrument 
fetitxe que sintetitza aquesta concepció és el Producte Interior Brut (PIB), índex que sintetitza 
l’evolució de les magnituds econòmiques. Es dona per fet que no existeix ‘’progrés’’ social 
sense l’augment del PIB. D’aquesta manera, les activitats d’índole clarament negativa- des 
del punt del benestar social i la protecció ambiental, son comptabilitzades positivament en el 
PIB: és el cas de la despesa militar o la degradació d’ecosistemes per a construir innecessàries 
infraestructures. En la comptabilitat a l’ús, aquestes tenen el mateix rang valoratiu (el seu 
pes en euros) que altres com la despesa en educació o sanitat. En canvi, s’exclouen qüestions 
essencials per al sosteniment de la vida i el benestar de les persones, com les tasques de cures 
que són realitzades majoritàriament per dones, l’ajuda mútua o el voluntariat i, tampoc es 
comptabilitzen els costos ambientals que comporta el model de ‘’desenvolupament’’.

Desmaterialització o desacoblament

El mite de la desmaterialització i del desacoblament sostenen que l’economia pot seguir 
creixent i, simultàniament, reduir el consum d’energia i els impactes ambientals de la pro-
ducció. Tot i així, la història mostra que descensos del consum energètic s’han produït quasi 
sempre en períodes de recessió econòmica, i que en general existeix una correlació directa 
entre l’increment del PIB i el consum energètic i l’ús de recursos34. La següent gràfica mostra 

33 International Energy Agency (IEA) (2010): “World Energy Outlook 2010” http://www.worldenergyoutlook.org/
media/weo2010.pdf 

34 Garrett, T. J. (2009): “Are there basic physical constraints on future anthropogenic emissions of carbon dioxide?”. 
En Climatic Change, DOI 10.1007/s10584-009-9717-9 
Krausmann, F. (2011): “The global metabolic transition: a historical overview”; 
Krausmann, F. (2011): “The socio-metabolic transition. Long term historical trends and patterns in global mate-
rial and energy use”, https://www.aau.at/wp-content/uploads/2016/11/working-paper-131-web.pdf 
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la correlació lineal que existeix entre els increments del PIB i del consum energètic. 

Energia primària vs PIB real 1980-2015
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Font: Coyne, D. (2016): “The Energy Transition”.

En aquest marc només es pot concebre una ‘’desmaterialització’’, és a dir, una disminució dels 
recursos/ impactes per unitat produïda de béns o serveis. Això ja s’està implementant en econo-
mies que compten amb certes innovacions tecnològiques i que poden desplaçar a tercers països 
les activitats amb més impacte negatiu. Tot i així, atès que es basa en externalitzar els consums 
i impactes deslocalitzant processos contaminats amb alt consum d’energia i de materials, a 
l’analitzar les comptes de l’economia global veiem que això no és més que un truc comptable35 .

Augment de l’eficiència

Aquest mite afirma que les millores esmentades podran solucionar total o parcialment els 
problemes d’escassetat d’energia i de materials i fins i tot els del canvi climàtic. No obstant això, 
aquestes mesures tenen moltes limitacions: en el context d’un creixement econòmic exponencial, 
per exemple, l’eficiència hauria d’augmentar també exponencialment i a un ritme molt superior 
al del PIB si es volen reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle el que cal per a limitar els 
impactes de la crisi climàtica. Tot i així, existeixen límits físics que impedeixen aconseguir millores 
a la velocitat necessària o continuar-les indefinidament.

A més a més, l’augment de l’eficiència de processos industrials i aparells de tot tipus supo-
sa generalment una disminució dels costos, fet que comporta un important increment de la 
seva demanda i utilització i, per tant, el resultat final no és la disminució sinó l’augment de l’ús 
d’energia i de materials, així com de les emissions. Aquest fenomen se’l coneix com ‘’efecte rebot’’ 
o paradoxa de Jevons i és comú en múltiples processos industrials 36.

Campbell, D. E.; Lu, H.; Walker, A. (2014): “Relationships among the energy, emergy, and money flows of the 
United States from 1900 to 2011”. En Frontiers of Energy Research, DOI: 10.3389/fenrg.2014.00041

35 Wiedmann, T. O.; Schandl, H.; Lenzenc, M.; Moran, D.; Suh, S.; West, J.; Keiichiro, K. (2015): “The material footprint 
of nations”. En PNAS, DOI: 10.1073/pnas.1220362110

36 Carpintero, O. (2005): “El metabolismo de la economía española. Recursos naturales y huella ecológica”
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Tecno-optimisme

El mite del tecno-optimisme sosté que la ciència i la tecnologia seran capaces de resoldre 
qualsevol dels problemes existents o que s’aniran produint. Però el sistema tecno-científic té 
límits: el primer és que ja s’ha inventat el que era ‘’fàcil’’ d’inventar37. Els descobriments actuals 
requereixen inversions temporals, materials, energètiques, econòmiques i humanes cada cop 
més grans. Per tant, contràriament al que podria semblar, el ritme d’innovacions reals és cada 
cop menor38. Un segon problema és que la tecnologia es pot definir com a coneixement, matè-
ria i energia condensades, i els tres factors són limitants. Per tant, també ho són les capacitats 
del sistema tecnocientífic. A més a més, s’espera que no hi hagi un avanç genèric, sinó que es 
descobreixi just el que sigui necessari en el moment precís (fonts d’energia que substitueixin als 
combustibles fòssils o solucions al canvi climàtic) i que es pugui implementar de manera imme-
diata a nivell mundial. Això està més a prop del terme ‘’miracle’’ que de la paraula ‘’descobriment’’. 
Però, per sobre de tot això, els problemes de la civilització actual no són fonamentalment d’índole 
tecnocientífica, sinó política, econòmica i cultural; per aquest motiu poc pot fer la tecnologia 
per a resoldre’ls.

Dificultats de concepció i assimilació de la psique humana

Finalment, resulta important atendre a un altre tipus de creences i de comportaments 
limitants per a emprendre els canvis que la urgència del present moment històric ens re-
quereix, es tracta de dificultats de concepció i d’assimilació pròpies de la psique humana, 
que per rebuig a la complexitat, duresa i impredictibilitat d’aquests processos, pot generar 
incertesa i rebuig, condicionant les respostes a adoptar. És important atendre a aquesta 
dimensió, amb el fi d’impulsar les que resulten més justes i desitjables pel conjunt de la 
població del planeta.

Per un costat, és important el tipus d’informació que tenim respecte al problema que 
hem d’abordar. Així, disposar d’informació suficient, clara, veraç i rigorosa ens permet 
prendre mesures encertades i ben enfocades. Aconseguir aquesta informació de pro-
cessos complexos no és senzill i menys encara en un món amb gran quantitat de soroll 
informatiu. Al mateix temps, el component emocional que desencadena la informació 
que rebem juga un paper important en les decisions que es prenen sobre el problema, de 
manera que si n’és confusa o deixa poc espai per a l’acció generarà rebuig i por, afavorint 
per tant l’acceptació d’aparents solucions amb un alt component esperançador, com el 
tecno-optimisme.

37 Huebner, J. (2005): “A possible declining trend for worldwide innovation”. En Technological Forecasting & Social 
Change, DOI: 10.1016/j.techfore.2005.01.003

38 Our World Data (2019): “Number of patents filed for renewable energy technologies, World”. https://ourworldin-
data.org/grapher/patents-filed-for-renewables.
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2/Reptes i escenaris futurs
El projecte de la Modernitat que es basa en la producció capitalista està provocant un 

col·lapse global sistèmic de la biosfera que fa materialment insostenible la civilització indus-
trial. Ens enfrontem a una crisi global civilitzatòria, que al seu discórrer no podem albirar amb 
exactitud, però que sens dubte il·luminarà un panorama completament diferent de l’actual. 
Les dades que apunta la comunitat científica són contundents i ens aboquen a un futur amb 
problemes inèdits, tot i que també seran inèdites les oportunitats que se’ns obren per a cons-
truir societats més justes, solidàries, democràtiques i sostenibles en els escenaris durs que 
s’aproximen.

Si som capaços d’assumir col·lectivament les implicacions d’aquest greu diagnòstic, de 
confrontar clarament els models de producció capitalista centrats en l’acumulació i l’explotació 
patriarcal de les persones i de tots els éssers vius i els mites i creences que sostenen la Moder-
nitat, tindrem l’oportunitat de construir una nova relació civilitzatòria amb la biosfera. Som 
davant d’una nova etapa en què la creativitat i les pràctiques de reorganització social poden 
dibuixar sendes d’esperança.  

El canvi civilitzatori no succeirà de manera lineal, sinó que es caracteritzarà per punts de 
bifurcació i bucles de realimentació. Davant la diversitat d’escenaris i alternatives que es po-
den obrir, aquelles organitzacions que aconsegueixin donar resposta als desafiaments i a les 
demandes que s’aniran generant es trobaran en un moment únic per a ser avançada i referent 
històric.

Probablement, la capacitat d’organitzar la transició serà limitada perquè hi ha processos 
i factors que irremeiablement succeiran, com el decreixement en l’ús de materials i energia 
que, a la vegada, impulsaran importants reconfiguracions de l’ordre social, econòmic i cultu-
ral. Però això no implica que no existeixi marge per a l’acció, ja que res predetermina quines 
característiques concretes adoptaran els canvis esmentats. L’ésser humà ha demostrat que la 
majoria de les vegades resol les seves dificultats amb eines com el suport mutu o la solidaritat.

 Per tant, la forma que prengui el futur dependrà en bona part de la capacitat dels 
pobles de configurar espais de poder alternatius al model actual. Els programes polítics, econò-
mics i socials, més els projectes vitals de cada persona que es posin en marxa en el present 
seran determinants.

Per a una millor comprensió dels escenaris i possibilitats que se’ns obren, a continuació 
analitzem les diferents variables segons els principals àmbits d’actuació.

Població

L’any 2016 hi havia quasi 815 milions de persones en el món sense aliments suficients  per a 
tenir una vida saludable i activa39. A més a més, el model agroindustrial a escala global suposa 
la pèrdua de sobirania i seguretat alimentària per a vastes regions del món. Aquesta situació 
s’agreujarà en el nou context que estem descrivint: en el futur, almenys durant el període de 
transició cap a una agricultura ecològica, no es podrà sostenir el volum de producció actual 
d’aliments a causa de l’escassetat dels derivats del petroli (que són claus en l’agricultura in-
dustrial: maquinària, transport, adobs, fertilitzants, pesticides, etc.), els processos d’erosió del 

39  FAO (2015): “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo”, http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf 
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sòl i els efectes del canvi climàtic, entre altres factors40. 

Davant d’això, és necessari arbitrar polítiques que comencin a reduir ja la població des d’un punt 
de vista ecofeminista i des de criteris d’equitat social. Amb el temps, és peremptori començar una 
transició accelerada cap a l’agricultura ecològica i de proximitat, que té almenys tanta productivitat 
com la industrial41, però no degrada l’entorn. En tercer lloc, cal posar en marxa mesures radicals de 
redistribució alimentària i sobretot de sobirania alimentaria que evitin els escenaris de fam massiva, 
que sens dubte patiran les poblacions vulnerables.

Habitabilitat

Les formes de vida, tant en el medi urbà com en el rural, es veuran abocades a importants 
canvis. Quant al transport i la mobilitat, és d’esperar un abandonament progressiu dels vehicles 
motoritzats i d’ús privat a favor de mitjans més lents i d’ús públic, que es basin en energies 
renovables.

Actualment, les grans ciutats consumeixen el 60-70% de l’energia i més del 75% dels re-
cursos naturals42. Aquesta importació de matèria i energia es veurà dificultada per la caiguda 
de les cadenes globals de comerç i els canvis en el transport, per tant, podrà produir-se un 
deteriorament de les infraestructures existents i de les condicions de vida, que aniran acom-
panyades per la retallada de subministraments i de serveis essencials i la dificultat per a la 
gestió dels residus a la ciutat. Això, que succeirà a diferents ritmes i en funció de la capacitat 
que tinguin les estructures de poder de continuar subministrant recursos des d’altres territoris, 
pot anar acompanyat de manifestacions creixents de violència. 

Totes aquestes dificultats, sumades a altres factors, podran impulsar un desplaçament 
poblacional de les ciutats al món rural. En aquest context, serà important dur a terme feines 
de capacitació, fomentant els coneixements i habilitats necessàries per a la vida en aquest nou 
entorn. Per això, serà essencial recuperar sabers acumulats durant dècades i dur a terme accions 
per a la redistribució de la terra i la creació d’infraestructures rurals adequades. Una política 
previsora seria descoratjar les migracions camp-ciutat i incentivar les de direcció contrària, 
així com impulsar la producció d’aliments de forma massiva en les ciutats. Les dades com els 
vuit-cents milions de persones que en contextos urbans produïen en el 2010 entre el 15 i el 
20% dels aliments del món43, experiències com les dels EUA durant la II Guerra Mundial o les 
més recents de Detroit o L’Havana, on les seves agricultures urbanes generen entre el 40 i el 
70% dels aliments que consumeixen les seves poblacions44, apunten a aquesta possibilitat. 

En un context de relativa desurbanització, les grans ciutats poden convertir-se en ‘’mines’’ de 
les que extraure materials i recursos varis. Posar en marxa mesures per a poder reciclar el màxim 
les infraestructures urbanes seria una bona forma d’aprofitar aquestes potencialitats. 

40 El Consell Nacional d’Intel·ligència dels EUA afirma que en 2025 1.400 milions de persones patiran fam 
o manca d’aigua. https://www.dni.gov/files/images/globalTrends/documents/GT-Full-Report.pdf  

41 Reganold, J. P.; Wachter, J. M. (2016). “Organic agriculture in the twenty-first century”. En Nature Plants, DOI: 
10.1038/nplants.2015.221  

 IPES Food (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) (2016): “From Uniformity to Diversity”, 
http://www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_ExecSummary.pdf  

 De Schutter, O. (2010): “Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Olivier De Schutter”, 
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf 

42 UN-Habitat (2012): “State of the World’s Cities 2012/2013. Prosperity of Cities” https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/745habitat.pdf 

43 Vicens, J. (2014): “Soberanía alimentaria para la cohesión social”. En Revista de Fomento Social, nº 276. 

44  Bardgett, R. (2016): “Earth Matters. How soil underlies civilization”
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Sistema econòmic

El capitalisme requereix un consum creixent de matèria i d’energia per a créixer de forma sos-
tinguda, fet que no serà possible. Probablement, no veurem una fallida simultània ni uniforme, 
sinó que hi haurà cicles de crisi i de recuperació als que seguirà una caiguda més profunda, amb 
una tendència general cap a la degradació de l’ordre socioeconòmic però, durant aquest temps, 
s’haurà destruït capacitat productiva, infraestructura (incloent-hi l’energètica), capacitat de con-
sum de la població (més atur, salaris i pensions més menudes, menys accés al crèdit), capacitat 
financera i alguna de les cadenes del mercat mundial i l’economia d’escala en algun sector. En 
altres moments de la història del capitalisme, aquesta destrucció ha sigut superada amb escreix 
en la següent fase expansiva. Encara més, la destrucció ha permès ‘’sanejar’’ el sistema, ha sigut 
una ‘’destrucció creativa’’. Però en aquesta ocasió aquestes pèrdues estructurals no es podran 
recuperar en el dèbils períodes de creixement que seguiran a les recessions.

La principal raó és que les recuperacions només podran ser parcials, ja que el problema de 
fons de falta d’energia abundant persistirà i s’anirà agreujant. No tornaran els períodes de preus 
baixos del petroli i creixement: conforme s’activi l’economia, pujaran els preus de l’energia (ja 
escassa) i la reactivació s’avortarà.

Alguns elements que permeten recuperar-se a una economia capitalista gràcies a una reces-
sió (reducció dels costos de producció, millores en l’eficiència, destrucció de deutes) es tornaran 
impossibles, limitats o massa lents per a posar les bases d’un creixement durador. Les millores 
en l’eficiència estaran limitades pel necessari canvi de matriu energètica, per la falta d’inversió en 
innovació i pel flux decreixent d’energia. La reducció dels costos de producció, gràcies a mesures 
com una devaluació de la moneda i una rebaixa de les condicions laborals, que en l’actualitat 
permeten incrementar les exportacions, xocaran amb un mercat mundial en descomposició, 
víctima de la crisi del transport derivat dels alts costos i la falta d’oferta energètica. La destrucció 
de deute podria ajudar a la recuperació però en un entorn amb un nivell gegant d’endeutament 
com l’actual, al principi serà insuficient i, quan sí que sigui apreciable, probablement la situació 
econòmica ja estarà en un alt grau de degradació. Un cop travessat el pic de les fonts d’energia 
fòssils, els seus preus es tornaran volàtils, ja que l’escassetat incentivarà una major especulació. 
Això generarà incertesa en l’economia i major dificultat perquè es produeixin recuperacions 
reals i duradores.

La ruïna del capitalisme global no prefigura quins sistemes el succeiran: podran néixer 
societats neofeudals o capitalismes de caire regional, però també altres ordres econòmics dins 
dels marcs de les economies socials, feministes i ecològiques. L’enfonsament de l’antic ordre pot 
donar llum a sistemes més justos i solidaris centrats en les cures de la vida de les persones i de 
la biosfera en el seu conjunt, aliens a les lògiques d’explotació que han imperat durant segles, 
especialment la que es produeix entre territoris, fet que es reduirà significativament al reduir-se 
la divisió internacional del treball. A més a més,  el contacte més directe entre producció i consum 
potenciarà economies més locals que, a la vegada, potenciaran relacions més empàtiques, major 
cohesió social i vincles més equitatius.

El nou panorama productiu i laboral que s’obre podria suposar una reconfiguració dels usos 
del temps més satisfactòria i que possibilitarà, a més a més, una reconfiguració de la distribució 
i un repartiment més just de les tasques que sostenen la vida, que actualment recauen en major 
mesura sobre les dones. Històricament, en contextos d’escassetat de béns comuns les dones han 
exercit un paper essencial en la recuperació de certs equilibris i la garantia d’unes condicions de 
vida dignes. S’obren, per tant, interessants possibilitats de recuperació  de béns bàsics privatitzats 
i oportunitats de tornar-los a una gestió compartida, transcendint la dicotomia entre sectors 
propietaris i no propietaris.  
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En aquest camp partim d’anys d’experiència acumulada en el mar de les economies co-
munitàries i de l’economia social i solidària. El seu principal objectiu és la satisfacció de les 
necessitats de manera harmònica i respectuosa amb el medi que les proveeix, introduint valors 
com la cooperació, el suport mutu, la sostenibilitat i la solidaritat. Des d’aquestes premisses, es 
generen estructures més flexibles i resilients, que ja estan demostrant ser més adaptatives als 
temps als quals ens enfrontem: que serveixi de mostra la major resiliència de les cooperatives 
en la crisi actual.

Comptem amb dècades i centenars d’experiències d’autoorganització com les que ja estan en 
marxa en les ciutats lentes i en transició, territoris i comunitats que tindran un avantatge quant a 
l’èxit en la satisfacció de les necessitats i que s’adaptaran millor als escenaris de reducció inevita-
ble del consum al qual ens enfrontem: el cooperativisme, les comunitats de vida, les cooperatives 
d’habitatges, els grups de consum, els mercats de bescanvi, les monedes socials, etc.

Tot i així, això només serà possible si posem en marxa polítiques macro per a què les econo-
mies socials, feministes i ecològiques es converteixin en dominants. Per exemple, sense expropia-
cions no hi haurà accés als recursos necessaris (des de la terra fins al finançament) o sense nous 
marcs legislatius no es podran articular els comuns o frenar la concentració de riquesa. També 
hi ha molts exemples històrics d’aquestes pràctiques.

Models d’Estat i societat

Els Estats-nació moderns van sorgir i es van consolidar paral·lelament al desenvolupament de 
l’economia de base energètica fossilista  i depenen d’ella. En el nou context, no podran continuar 
mantenint el seu statu quo i la seva complexa estructura: hauran de fer front a la crisi energètica 
i als problemes greus derivats del canvi climàtic i de la crisi ecològica i de recursos. En aquest 
context és probable que augmentin els conflictes interns i externs: guerres, migracions, augment 
de la pobresa, etc. Per a fer front a la nova situació, es comptarà amb pressupostos cada cop més 
precaris (al reduir-se els ingressos a causa de menys cotitzacions socials per l’augment de l’atur i la 
disminució dels salaris, majors impagaments d’empreses, auge de l’economia submergida, etc.) a la 
vegada que la capacitat de finançament disminuirà, almenys per als Estats ‘’menys fiables’’. En aquest 
marc, els tradicionals instruments econòmics (política monetària i fiscal) tindran un impacte limitat.

A això s’afegirà la crisi i deteriorament de les classes mitjanes, que han sigut l’element clau en 
la consolidació de l’Estat capitalista. Aquestes han sostingut el creixement econòmic via consum 
massiu i garantit l’estabilitat política votant a opcions de ‘’centre’’. Una característica principal de 
la classe mitjana és tenir un grau raonable de seguretat econòmica, física i psicològica, elements 
que faran fallida per la minva del poder adquisitiu i dels serveis socials en un clima de creixent 
desestructuració social.

La crisi de l’Estat capitalista contemporani no suposarà la desaparició de tota forma 
de gestió política. En el món del postcapitalisme global, podrien conviure diversos tipus 
d’organitzacions, sempre amb menor complexitat que les actuals. Una de les possibilitats és el 
desenvolupament de nous feixismes. La història demostra que condicions socials deteriorades 
han sigut germen de règims feixistes i autoritaris i processos actuals com els que es registren 
en alguns països de la Unió Europea o en els Estats Units mostren que també avui són una 
possibilitat molt real. El seu èxit suposaria que la societat se segueixi caracteritzant per la 
concentració de la riquesa i un repartiment molt desigual de les conseqüències ambientals 
del model.

Aquest no és l’únic escenari possible, ja que també es pot posar l’accent en la defensa dels 
interessos dels sectors més dèbils, l’equitat, la democràcia i el respecte als límits ambientals. La 
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necessària austeritat, derivada de l’escassetat de recursos naturals, és compatible amb una ‘’bona 
vida’’ per a la majoria de la població, però per això és imprescindible posar en el mateix nivell 
prioritari les mesures mediambientals i de redistribució de la riquesa. Exemples de processos 
recents com la Primavera Àrab o diverses experiències a l’Amèrica Llatina, mostren que existei-
xen enormes energies que reclamen ‘’des de baix’’ noves formes d’institucionalitat més justes i 
democràtiques. Aquestes lluites, a més a més, poden créixer en contextos d’escassetat material 
i de crisi econòmica. Els seus límits i derrotes indiquen, també, que no hi haurà prou simplement  
amb mobilitzacions ‘’des de baix’’ que no reestructurin les formes d’organització política de la 
societat, ni amb iniciatives ‘’ des de dalt’’ que no es basin ni es realimentin contínuament del 
control i les demandes ‘’ des de baix’’.

Però per això és necessari un enfortiment del teixit social que doni pas a formes d’organització 
col·lectiva amb forts valors emancipadors i no-violents. És, per tant, vital promoure nous marcs 
relacionals que no se sustentin en valors tradicionals característics del patriarcat, com la violència 
i la guerra, sinó en altres més propers a la convivència i a les cures. La batalla dels imaginaris 
adquirirà un paper crucial per a evitar que aquests nous autoritarismes s’apropiïn dels termes 
claus i integrin en els seus discursos les legítimes i necessàries proclames del canvi. 

Marc internacional

En un context de creixent escassetat de recursos bàsics, des dels energètics i materials als 
hídrics i de terra fèrtil, el seu accés i control pot convertir-se en una important font de conflictes 
durant les pròximes dècades. Ja tenim exemples que constitueixen un petit avanç del que pot 
ocórrer: conflictes entorn de les aigües dels rius Tigris i Eufrates entre Turquia, Síria i l’Iraq, lluites 
pel petroli en el sud-oest asiàtic o per materials com el coltan a la República Democràtica del 
Congo. 

En la següent gràfica, es mostren els principals llocs d’extracció de materials donant una idea 
dels llocs del món que tenen una millor posició respecte al proveïment i alhora són centre de 
molts d’aquests conflictes. 
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S’estima que l’any 2013 va haver-hi 22 milions de persones desplaçades forçosament en 
119 països pels efectes del canvi climàtic. L’escenari que tenim per davant fa previsible que es 
produeixi un increment significatiu d’aquests fluxos migratoris juntament amb altres produïts 
per repressions o conflictes militars. És possible que, amb els escenaris climàtics i econòmics 
que vindran, la península Ibèrica torni a ser un emissor net de persones com ha succeït en altres 
moments de la història. Així, la política migratòria en els marcs estatals i internacionals serà un 
element central que separarà les opcions emancipadores de les regressives. Per això serà clau el 
desenvolupament de polítiques reals de justícia social Centre-Perifèries, així com d’asil, refugi i 
interculturalitat, contemplant el desplaçament per altres raons com les climàtiques. En definitiva, 
la construcció d’altres contextos d’habitabilitat i convivència que girin entorn de la redistribució 
de la riquesa i l’austeritat.

Informació i coneixement

El suposat caràcter immaterial de la “societat virtual” i la seva condició ambiental innòcua són 
un miratge que oculta la seva específica base material. Per a fabricar un ordinador és necessari 
extreure i processar mil vegades el seu pes en materials, molts d’ells escassos, al que cal sumar 
l’impacte del transport de productes i de la seva producció45. D’altra banda, el funcionament del 
ciberespai i la societat de la imatge demanen una considerable quantitat d’energia elèctrica, 
on a més el trànsit d’Internet, sense comptar amb les infraestructures, produeix tant CO₂ com 

45 Carpintero, Ó. (2005): “El metabolismo de la economía española. Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000)”
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l’economia alemanya o la indústria de l’aviació46. A tot això cal afegir la imprescindible fabricació 
i manteniment de les infraestructures (cables, satèl·lits, antenes...) Per tant, la disminució de 
productes energètics i materials bàsics tindrà un fort impacte sobre Internet, la qual cosa pot 
conduir a la caiguda de la xarxa, almenys amb les prestacions que coneixem. 

La fi de la “societat virtual” comportarà d’una banda una pèrdua en la capacitat de control social per 
part de les elits. Desapareixeran o seran més limitats els mitjans de comunicació de masses multimèdia 
o els mecanismes de recollida massiva d’informació (càmeres, rastreig per internet, etc.). 

D’altra banda, és altament probable una pèrdua considerable d’informació, perquè actualment 
més del 90% està en format digital i depèn d’un sistema industrial complex. A més, necessita una 
societat amb una base energètica tal que permeti que la majoria de la població no s’hagi de dedicar 
a l’obtenció d’energia i pugui centrar molts anys de la seva vida en la formació, la qual cosa no serà 
possible en societats basades en les energies renovables. D’aquesta manera, cobrarà una especial 
rellevància la política de construcció de reservoris de coneixement i l’elecció de quins prioritzar. Més 
important encara serà que els coneixements que es conservin siguin una elecció social i estiguin sota 
control col·lectiu.

Projectes vitals i relacionals de les persones i les seves cures

En l’escenari descrit, la supervivència sota paràmetres individualistes serà molt complicada. 
Però l’articulació de col·lectivitats pot reproduir relacions de dominació. Per això, la configuració 
de projectes vitals compartits, integrats en el territori i basats en l’equitat, les cures personals i el 
respecte als temps vitals seran el full de ruta més valuós per a explorar i articular noves formes 
col·lectives sustentables. 

Sens dubte, emergiran nous subjectes històrics, com ja estem veient en el cas de les mobi-
litzacions massives d’estudiants o de les accions de desobediència civil no violenta a tot el món. 
És important empènyer perquè estiguin arrelats en una ètica de les cures i que aquesta impreg-
ni l’espai jurídic, polític, social, econòmic i ecològic. És necessària la construcció d’imaginaris 
col·lectius que permetin prendre consciència de l’àmplia dimensió del canvi civilitzatori, les seves 
conseqüències i les seves alternatives. 

Sabem que existeix una ciutadania no tan sols descontenta, sinó també capaç d’articular-se 
per a exigir nous escenaris. Cada dia són més les persones expulsades del sistema que, si no són 
atrapades per propostes insolidàries i d’odi a certes minories, poden qüestionar l’estructura del 
sistema social, perdent la por de demanar un procés de transformació social profund que reque-
reix un canvi d’imaginari i paradigmes radicalment diferents. Encara que actualment no estem 
en aquesta situació, en la mesura en què existeixin propostes que orientin els canvis necessaris, 
les previsibles crisis i les noves circumstàncies poden permetre el seu desenvolupament. 

Al llarg de la història, la humanitat ha demostrat una àmplia capacitat de resiliència per a 
adaptar-se i sortir reforçada de grans amenaces. Per tant, l’optimisme pot ser una font legítima 
si aquest saber col·lectiu es posa en funcionament. Hi ha segles d’experiència de vida en els 
marges i esquerdes del sistema, assajant i provant altres fórmules de convivència i organització 
econòmica, política i social que ens fan no partir de zero. Però l’optimisme ha de centrar-se en el 
possible: l’articulació d’ordres socials democràtics, justos i adequats als límits biofísics del planeta, 
i no en l’impossible: recuperar el creixement il·limitat.

46 Almodóvar, J. y Ramírez, N. (verano 2013). ¿Una red sin límites en un planeta limitado?. El ecologista Nº 77, pág 34-36.
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3/Propostes per a l’acció
L’escenari de partida, reflectit en el primer apartat d’aquest informe, revela la gravetat de 

la situació local i mundial actual: una crisi civilitzatòria es fa cada dia més palesa en totes les 
seves dimensions; des de la mediambiental i política a la social i cultural. Aquest marc ens 
aboca a escenaris de futur incerts, davant d’ells la falta d’actuació o la posada en marxa de 
mesures cosmètiques, o d’escàs calat, ens conduiran a situacions gens falagueres. No obstant 
això, una actuació decidida i ben encaminada pot obrir escenaris polítics favorables a les 
majories socials i a la conservació del medi natural. Malgrat la gravetat i irreversibilitat dels 
nous contextos ambientals que s’obren, estem encara a temps d’esmorteir els seus efectes 
més complexos i aprofitar les oportunitats que s’obren en aquest temps de canvis eludint 
els innegables riscos. 

Pot ser que algunes estratègies requereixin accions en principi poc populars, però els 
criteris d’urgència insten a avançar de manera ferma cap a paradigmes de sostenibilitat am-
biental i de justícia social. Es tracta d’establir les bases per a una nova societat més resilient, 
sostenible i solidària, fomentant l’autoorganització social. 

Presentem en l’últim apartat una bateria de propostes que pretenen ser una contribució 
al debat entre agents polítics i socials, com a mostra de les possibilitats d’acció que tenim 
per davant. Les propostes han estat classificades en funció dels sectors o problemàtiques 
que pretenen atendre. No es tracta d’una classificació rígida, ja que els canvis que aquestes 
accions plantegen són sistèmics i intersectorials. Tampoc l’ordre en què es presenten implica 
la prioritat d’uns sectors sobre uns altres. Els agents competents per a impulsar i posar en 
marxa cadascuna d’aquestes accions són diversos, segons el cas pot ser major el protago-
nisme de les institucions, les organitzacions socials i/o la ciutadania.

Recursos

Posar en marxa un pla multisectorial encaminat a un dràstic descens en el consum ma-
terial i energètic, garantint els consums bàsics perquè tota la població gaudeixi d’una 
vida digna. L’any 2030, la generació amb energies renovables hauria de ser almenys 
del 45% i la reducció del consum energètic hauria de ser del 40% respecte a 1990. Fo-
mentar l’economia circular, que consisteix bàsicament en el retorn dels materials als 
ecosistemes en condicions perquè puguin ser metabolitzats per la biosfera.

• Reconèixer l’existència i gravetat dels pics del petroli i altres fonts energètiques i materials, 
fomentant la seva divulgació a fi de millorar la comprensió del moment de canvi que vivim 
i poder actuar en conseqüència. 

• Posar en marxa un pla de contingència energètica i material que ordeni una transició justa a una 
societat amb un menor consum i un ús eficient de recursos materials i energètics.47 

• Impulsar la producció descentralitzada d’energia renovable compatible amb un percentatge 
de producció centralitzada que permeti garantir el subministrament i fer més eficient el 
sistema. Reformar la Llei del Sistema Elèctric per a afavorir l’autoconsum de renovables, 

47 Ecologistas en Acción (2015) : “Hacia un escenario energético justo y sostenible” http://www.ecologistasenac-
cion.org/IMG/pdf/informe-escenario-enegetico-2050.pdf 
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especialment els projectes cooperatius i de gestió comunitària. 

• Prohibir les tècniques de fracking i exigir el tancament de totes les centrals nuclears i 
tèrmiques basades en combustibles fòssils, establint calendaris de tancament d’obligat 
compliment i la no renovació de permisos.

• Incorporar el Dret Humà al Proveïment i Sanejament de l’Aigua en la legislació i establir 
mecanismes per a assegurar el seu compliment. Posar en marxa legislacions similars en el 
pla energètic. 

• Paralitzar les demandes d’aigua per a activitats econòmiques que suposin la sobreexplo-
tació dels ecosistemes lligats a aquesta, així com la seva contaminació (regadius de grans 
extensions i intensiu, mineria, centrals tèrmiques i nuclears, explotació forestal, etc.).

• Posar en marxa polítiques de gestió de residus encaminades al tancament dels cicles ma-
terials, destacant el paper del compostatge. 

• Desenvolupar una normativa que condueixi al control de l’obsolescència programada 
promovent productes duradors, reparables i amb circuits de recuperació.

Canvi climàtic
Establir estratègies multisectorials amb l’objectiu d’aconseguir un dràstic descens en 
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Les emissions a l’Estat espanyol haurien 
de reduir-se com a mínim un 5% anual fins a 2030 i un 10% entre 2030 i 2040, per a 
aconseguir la descarbonització abans de 2050.

• Aprovar una Llei d’emergència climàtica que reguli les polítiques que afecten el clima, amb 
la finalitat de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i penalitzar els incompli-
ments.48

• Posar en marxa mesures encaminades a l’adaptació al canvi climàtic de les poblacions més 
vulnerables i empobrides, prioritzant les mesures de conservació i adaptació dels ecosis-
temes mitjançant actuacions toves, i evitant la construcció de grans infraestructures. El 
planejament urbà haurà de considerar la vulnerabilitat climàtica. 

• Eliminar falses eines en la lluita contra la crisi climàtica com ara: mecanismes de compen-
sació de les emissions, mecanismes de desenvolupament net, mecanismes de mercat com 
el sistema europeu ETS, o l’aposta per falses solucions com les tecnologies de captura i 
emmagatzematge de carboni. 

• Eliminar el paper dels embornals de les comptabilitats nacionals. La millora dels embor-
nals haurà d’atendre de manera principal a la millora de la salut dels ecosistemes, evitant 
incrementar la pressió sobre aquests. 

• Convertir en massiu el sistema alimentari basat en l’agroecologia.

48 Ecologistas en Acción: “Consideraciones de Ecologistas en Acción a la ley de cambio climático y transición ener-
gética”, http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/anexo-ley-ccte.pdf 
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Biodiversitat
Aprovació d’un pla d’emergència per a detenir la pèrdua de diversitat biològica el 
2020, assegurant la conservació dels processos ecosistèmics dels quals depenem tots 
els éssers vius. 

• Condicionar totes les polítiques sectorials a l’objectiu de detenir la pèrdua de biodiver-
sitat, especialment en àrees clau com l’agricultura, la pesca, la planificació hidrològica, 
l’energia o el turisme49.

• Adoptar els compromisos de l’Estratègia Europea de Biodiversitat i les Metes d’Aichi del 
Conveni de Diversitat Biològica.

• Millorar la planificació, gestió i finançament dels espais protegits. Garantir l’aprovació i el 
compliment dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000. Dotar econòmicament el Fons 
per a la Conservació de la Biodiversitat. 

• Incidir en la restauració d’ecosistemes degradats, generant infraestructures verdes 
per a augmentar la capacitat dels ecosistemes de proporcionar serveis com el control 
d’inundacions o el manteniment de la línia de costa. 

• Prohibir les patents d’organismes vius.

• Establir una llei de Fiscalitat Ambiental que faci prevaldre la restauració i conservació del 
medi ambient penalitzant la contaminació i el mal aprofitament dels recursos. La Fiscalitat 
tindria caràcter redistributiu i finalista.

• Adoptar mesures extraordinàries per a evitar l’arribada d’espècies exòtiques invasores i 
frenar la introducció de les ja existents.

Economia
Incentivar el desenvolupament d’una economia social, feminista i ecològica, centrada 
en el bé comú i no en l’acumulació de plusvàlua monetària, que posi en el centre els 
processos de sostenibilitat de la vida i garanteixi l’equitat social.

• Posar en marxa mesures de repartiment de la riquesa. Entre altres, una fiscalitat redistributi-
va i ecològica, que incentivi maneres de producció sostenibles i el repartiment de les rendes.

• Promoure i donar suport a iniciatives i projectes que vagin encaminats a fomentar la 
resiliència i l’autosuficiència local. Incentivar economies en les quals les persones tinguin 
autonomia i no depenguin d’un salari.

• Incidir en el repartiment del treball no remunerat de cures, associat en el capitalisme pa-
triarcal a les dones i la feminitat. 

• Fomentar una economia de proximitat i circular, amb circuits curts de comercialització i orientada 
a la satisfacció de les necessitats bàsiques, sota els criteris de l’economia social i solidària.

• Promoure la desmercantilització del subministrament de béns i serveis bàsics. Entre altres 

49 Ecologistas en acción (2010): “Detener la pérdida de biodiversidad más allá de 2010. Cuál debe ser el objetivo y 
porqué”, http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Informe_biodiversidad_mas_alla_2010_web.pdf 
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mesures possibles, revertir els processos de privatitzacions i fomentar formes de gestió 
comunitària i pública. 

• Posar en marxa un sistema monetari en el qual els diners creats estiguin referits a elements 
físics finits, i l’ús dels quals no generi interès.

• Donar suport a les economies complementàries: bancs de temps, monedes socials, 
intercanvi, grups de consum, cooperatives d’ocupació, finances ètiques, etc., basades 
en models d’associació cooperatius, democràtics, ancorats en el territori i sense ànim 
de lucre. Paral·lelament, limitar l’acció dels principals agents del capitalisme global 
amb mesures com un tractat vinculant sobre les transnacionals i els drets humans.

• Implementar clàusules socials i ambientals a la contractació pública.

• Reformar la comptabilitat nacional de manera que inclogui els serveis dels ecosistemes, el 
consum de materials i energia, la internalització dels costos ambientals i socials, la gestió 
dels residus, el benestar social i els treballs de cures.

Urbanisme i transport
Reconduir les polítiques d’infraestructures de transport i urbanisme segons criteris 
d’eficàcia i estalvi de recursos i impactes, i d’equitat social. Foment de l’accessibilitat 
enfront de la mobilitat.

• Establir instruments per a reordenar territorialment les ciutats, corregint dissenys urbans 
dispersos i extensos que fomenten la mobilitat motoritzada.

• Evitar que l’habitatge continuï sent un objecte d’especulació.

• Incentivar la millora de l’aïllament en edificacions per a reduir el consum energètic i pal·liar 
en part la pobresa energètica.

• Aprovar mecanismes que limitin la reclassificació de terrenys a urbanitzables.

• Aprovar una Llei de Mobilitat Sostenible que fomenti i impulsi les maneres no motoritzades 
(marxa a peu i amb bicicleta) i el transport públic col·lectiu en els desplaçaments urbans 
i metropolitans, i que alhora redueixi el número i intensitat dels desplaçaments que es 
realitzen en automòbil.

• Establir una nova política ferroviària que recuperi i millori l’actual xarxa ferroviària, en par-
ticular els trens de rodalies, i realitzi les inversions necessàries per a contribuir a l’augment 
de la quota de mercaderies desplaçades per ferrocarril.

• Decretar una moratòria en noves construccions d’infraestructures de les formes de trans-
port dependents de les energies fòssils i/o amb un alt impacte ambiental: no construir 
més carreteres, noves línies d’alta velocitat, ni ampliar o construir nous aeroports. Posar 
fi a tota subvenció pública a les energies fòssils i les indústries relacionades.

• Derogar la modificació de la Llei de Costes per a assegurar la conservació dels ecosistemes 
costaners amenaçats.

• Reruralizar (tornar a rústic) les ciutats, incorporant-hi activitats agràries, fomentant 
l’autosoberania alimentària urbana.
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Alimentació i salut
Adaptar el model agroalimentari petrodepenent a un model de producció ecològica, 
local i a petita escala fent prevaldre la sobirania alimentària dels territoris. Objectius 
per a 2020: aconseguir el 30% de la superfície dedicada a la producció ecològica, acon-
seguir un increment del 30% del consum intern de productes ecològics locals, i reduir 
l’ús de fitosanitaris de síntesi en un 30%.

• Promoure el trasllat de població cap a espais rurals i l’augment de l’autoproveïment de 
les ciutats, eliminant les barreres legals a la producció agroecològica per part de petits/es 
agricultors/es.

• Facilitar a la població rural l’accés a la terra i altres infraestructures necessàries per a la pro-
ducció (centres de transformació, maquinària compartida, etc.) i reproducció (habitatge, 
escoles, centres de salut, etc.).

• Potenciar usos agrícoles sense pesticides ni fertilitzants de síntesi.

• Reduir ràpidament la superfície irrigada, substituint cultius de regadiu per cultius de secà.

• Augmentar la inversió en I+D en sistemes de producció agroecològica i recuperació de 
sabers tradicionals.

• Invertir el procés d’especialització productiva integrant agricultura i ramaderia per a tancar 
cicles i recuperant la diversitat productiva i paisatgística.

• Detenir urgentment el procés de pèrdua de sòls i promoure la seva recuperació de matèria 
orgànica i equilibri biològic.

• Fomentar el descens en el consum d’aliments d’origen animal, prioritzant la ramaderia 
extensiva adaptada a la biocapacitat dels territoris enfront de la industrial i recuperant 
els terrenys més fèrtils per a la producció vegetal destinada a consum humà.

• Fomentar la creació de bancs de llavors amb la finalitat de recuperar i conservar les varietats 
de llavors tradicionals i locals, permetent-ne a els/les agricultors/es el lliure ús, conservació 
i comercialització.

• Prohibir l’ús no confinat d’organismes modificats genèticament, sota el principi de pre-
caució.50 

• Afavorir sistemes de salut i cures comunitàries, evitant que la població femenina sigui la 
majoritàriament responsable d’aquestes tasques.

• Reorientar els sistemes de salut cap a un enfocament integral centrat en la promoció de la 
salut i la prevenció primària de les malalties tenint en compte no sols els hàbits individuals 
sinó també els contextos socioeconòmics.

• Prohibir la fabricació i ús de substàncies, materials i articles tòxics. Fomentar la química 
verda: productes de consum i processos industrials nets i segurs.

50 Observatorio OMG de Ecologistas en Acción, http://www.observatorio-omg.org/
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Paradigma cultural i educació
Articular societats amb una visió biocèntrica. Treballar entorn d’una educació per a 
la sostenibilitat, que propiciï canvis en el model de desenvolupament, els hàbits de 
consum, l’equitat de gènere i la participació.

• Reformar el sistema educatiu posant en el seu centre una mirada ecosocial i ecofeminista 
del món que reconegui la naturalesa eco i interdependent de la nostra espècie. 51 

• Promoure la corresponsabilitat social (de persones i institucions) en els treballs necessaris 
per al manteniment de la vida, com les cures.

• Fomentar i donar suport a processos d’autogestió de la ciutadania, promovent processos 
de participació i apoderament social en pro de nous models de governança realment 
inclusius i democràtics.

• Difondre les propostes decadentistes, del bon viure, del moviment en transició, 
l’ecofeminisme i l’enfocament de la permacultura com a alternatives reals a l’actual siste-
ma capitalista.

• Promoure un altre model de consum que prioritzi la cobertura de les necessitats bàsiques 
de les persones d’una manera ecològicament sostenible i socialment justa a través de la 
recerca i posada en pràctica de diferents alternatives de caràcter col·lectiu52. 

• Establir normes de control publicitari.

51 MRP Confederación, Ecologistas en Acción (2015): “99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en un 
mundo justo y sostenible”, http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/99-preguntas.pdf 

52 Ecologistas en Acción (2016): “IPC. Ingenios de producción colectiva. alternativas de consumo” http://www.
ecologistasenaccion.org/article9564.html 
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