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Título artículo

Desenvolupament
humà sostenible,

paradigma 
del segle XXI?
Necessitat de canvi en un món global

Ignasi Oliveras Coordinador de l’Anuari de la Mediterrània, Fundació CIDOB

El 10 de desembre de 2004, a l’Ajuntament d’Oslo, el profes-
sor Ole Danbolt Mjøs, president del Comitè Nobel Norueg,
va fer entrega del diploma i la medalla del Premi Nobel de la
Pau a la doctora kenyana Wangari Maathai per la seva contri-
bució al desenvolupament sostenible, la democràcia i la pau.
Dona, negra, africana i ambientalista1, aquesta distinció no va
passar desapercebuda per la premsa i l’opinió mundials que
van intuir en aquest fet petits canvis de tendència pel que fa a
determinades sensibilitats, que podrien esdevenir paradigmes
del recent encetat segle XXI. 

Algunes d’aquestes tendències han començat a sedimen-
tar. Per exemple, el 24 de maig de 2006 es va estrenar la
pel·lícula-documental An inconvenient truth dirigida per
Davis Guggenheim i protagonitzada per Al Gore, ex vicepre-
sident dels Estats Units, sobre els efectes del canvi climàtic.
En la mateixa línia, el 30 d’octubre del mateix any el primer
ministre britànic Tony Blair presentava l’informe The
Economics of Climate Change, que, elaborat per l’equip de
Nicholas Stern, assessor econòmic de l’administració britàni-
ca i execonomista del Banc Mundial, analitza els impactes
econòmics del canvi climàtic. Per la seva banda, la revista
Science publicava el 3 de novembre l’article “Impacts of
Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services” 2. Liderat pel
científic Boris Worm del Departament de Biologia de la
Dalhousie University de Halifax, Canadà, l’article demostra
que la pèrdua de biodiversitat marina està deteriorant cada
vegada més la capacitat dels oceans de proporcionar menjar,
mantenir la qualitat de l’aigua i recuperar-se de les pertorba-
cions que l’afecten.

La gran cobertura mediàtica concedida a aquests docu-
ments –cal destacar que el darrer havia estat publicat en una
revista especialitzada– i la implicació de polítics de primera
fila no tenen precedent en la història de la difusió ambiental.
Sembla clar que els darrers anys s’estan donant canvis en la
forma de percebre i analitzar l’entorn i la relació de l’activitat
humana amb el deteriorament ambiental.

La comunitat científica i diversos col·lectius (ecologistes,
conservacionistes, ambientalistes i sostenibilistes) fa dècades que
estan donant crits d’alerta. Per què en aquest precís moment les
problemàtiques ambientals transcendeixen al gran públic i la
seva difusió rep un suport tan decidit? Què ha canviat aquests
darrers anys –aquests vint-i-cinc últims– per provocar aquest gir?

Al llarg d’aquest article, sense intenció de fer una anàlisi
exhaustiva de les causes que han determinat aquesta obertura
a una nova mentalitat ambiental o sostenibilista, destacarem
tres factors per comprendre el fenomen, tots tres lligats al pro-
cés de globalització: l’agreujament de la problemàtica ambien-
tal i dels costos econòmics associats, paral·lelament al major
coneixement cientifico-tecnològic; l’obligada necessitat de
buscar respostes globals a problemes globals; la gran capacitat
organitzativa de la societat civil. Aquests elements han apare-
gut en temps diferents però han acabat cristal·litzant alhora,
en un moment en què les condicions eren adequades, i en què
les sinergies han provocat una retroalimentació positiva entre
ells de tal manera que es fa difícil discernir si la lluita global és
la resposta o la causa de la pressió social o si la magnitud dels
problemes ha fet incrementar la sensibilització o aquesta ha
permès detectar noves problemàtiques. 
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Problemes ambientals: 
magnitud, freqüència i gènesi 

Aquests darrers anys han tingut lloc fenòmens molt apa-
rents (com les tempestes tropicals, els huracans, els incendis,
les onades de calor, les sequeres, les plagues de paràsits) o més
subtils (com l’alteració de la floració i de les migracions d’ani-
mals, el desglaç de les glaceres o la invasió d’espècies exòti-
ques) que fins ara no eren tan freqüents ni de tanta magnitud,
ni tan sols associàvem a les nostres latituds ni a la nostra con-
dició de països benestants. Malgrat que el canvi climàtic
ocupa el primer lloc en un rànquing de preocupacions
ambientals –dubtós però merescut honor atesa la globalitat
dels seus efectes i la incidència en àmbits tan diferents com
l’ambiental, l’econòmic o el social– existeixen altres inquie-
tuds d’importància similar que, a més de la seva afectació par-
ticular, interaccionen amb aquella. La pèrdua irreversible de
biodiversitat a causa principalment de la destrucció i fragmen-
tació d’hàbitats; la contaminació d’aigües, sòl i aire; i l’esgota-
ment de recursos –especialment hídrics i energètics– es
constitueixen com els grans reptes ambientals –però no tan
sols ambientals– que han guanyat pes en les últimes dècades i
que marcaran l’esdevenir de les societats del segle XXI. 

Des d’una perspectiva geològica es pot qüestionar i relati-
vitzar l’excepcionalitat d’aquests fenòmens i és que, efectiva-
ment, gairebé cap d’aquests és exclusiu dels nostres temps.
Però sí que són excepcionals la magnitud, la velocitat i la sin-
cronia en què es produeixen i, malgrat les reserves de sectors
minoritaris en especial amb referència al canvi climàtic, la seva
relació causal amb l’activitat antròpica. Aquest darrer lligam
duu a una lectura esperançada de gran rellevància: aquests
fenòmens poden reduir-se, desaparèixer o, en alguns casos,
fins i tot revertir amb un canvi d’actuació de la nostra espècie. 

En aquest sentit convé tenir present que els impactes que
els humans generem sobre el medi depenen del volum de
població, l’adequació de la tecnologia emprada i el consum de
recursos3. El model de desenvolupament dominant, fonamen-
talment econòmic, està cimentat des de les seves arrels a la
Revolució Industrial en tecnologies que utilitzen els combus-
tibles fòssils (carbó, gas i petroli) com a fonts d’energia. L’ús
d’aquestes energies ha tingut i té un paper rellevant en la his-
tòria de les societats modernes ja que ha permès el creixement
econòmic i el benestar social; però també ha contribuït a la
sobreexplotació d’aquests i altres recursos que ara, més enllà de
la degradació ambiental originada, s’ha fet més palesa. Fent un
senzill exercici d’extrapolació es pot imaginar que aquest
model, seguint la lògica actual de funcionament i no solament
des d’una òptica ambiental, és insostenible ja que el planeta no
té els recursos ni la capacitat de generar-ne de nous de forma
suficientment ràpida, i molt menys amb la incorporació pro-
gressiva d’una part molt significativa de la població (Xina,
Índia, Brasil) al model de consum dominant. 

El coneixement científic i tecnològic de les problemàtiques
ambientals també s’ha incrementat sovint de forma paral·lela
als mateixos esdeveniments. El desenvolupament de les tecno-

logies de la informació amb la capacitat d’anàlisi de dades i de
modelització han ajudat molt els científics, al mateix temps
que els coneixements propis de l’ecologia s’han anat estenent
afavorint les visions generalistes, integradores i d’interconne-
xió d’elements per davant de les més especialitzades i reduc-
cionistes. Són innombrables els estudis i informes elaborats
que aprofundeixen en l’anàlisi de les causes que han conduït a
la situació actual, en les conseqüències que pot comportar a
diferents escales i en la recerca de solucions que permetin la
mitigació o l’adaptació als canvis. Alguns d’aquests, com l’es-
mentat informe Stern sobre el canvi climàtic, analitzen l’im-
pacte econòmic de continuar en el camí insostenible seguit
fins avui, i conclouen que les inversions necessàries per frenar
i reconduir el deteriorament ambiental són molt menys costo-
ses que les pèrdues futures de continuar com si res no passés.
Després d’anys d’activisme ecologista i d’interpel·lació cientí-
fica, la pèrdua de guanys econòmics sembla esdevenir el deto-
nant que marcarà el canvi de model en aquest segle XXI.

Globalització i respostes globals

El 5 de juny de 1972 el canadenc Maurice Strong obria el
plenari de la Conferència de Nacions Unides sobre Medi
Ambient Humà que se celebrava a Estocolm, sens dubte una de
les primeres referències ambientals en el marc del sistema de
Nacions Unides. Conseqüència d’aquesta cimera va ser la cons-
titució del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient
(PNUMA) i la posterior creació –l’any 1983– de la Comissió
per al Medi Ambient i el Desenvolupament que, dirigida per la
primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, va mate-
rialitzar els seus resultats quatre anys més tard en l’informe El
nostre futur comú. Conegut com a “Informe Brundtland”, d’a-
quest nasqué la definició de desenvolupament sostenible:
“aquell que satisfà les necessitats de la generació present sense
comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer
les seves necessitats”4 (Brundtland, 1987).

La globalització ha esdevingut
l'expressió màxima d'un
model de desenvolupament
centrat en l'economia. 
Aquest model, a causa de 
l'ús (mal ús) que fa dels
recursos naturals i humans,
ha esdevingut insostenible



67

Título artículoDesenvolupament humà sostenible, paradigma del segle XXI?

D’aquests primers passos a l’actualitat hi ha diferents esde-
veniments de l’escena internacional que, de forma directa o
indirecta, han fet replantejar les temàtiques ambientals i han
obligat a introduir aquestes preocupacions en els discursos
polítics, socials, econòmics i de seguretat: des de la caiguda del
mur de Berlín i el desmembrament de l’URSS a la creació de la
UE; des de les guerres del Golf a l’increment del terrorisme
internacional; des de l’emergència econòmica de les potències
demogràfiques asiàtiques a les demostracions de poder nuclear;
des de la globalització de les tecnologies de la informació a la
reducció del temps en el transport de persones, mercaderies i
informació. Qualsevol d’aquests elements introdueix noves
perspectives en l’anàlisi ambiental. 

La globalització, que manifesta la seva plenitud al llarg de la
dècada dels noranta i fins al present, és clau per entendre els can-
vis produïts al llarg de les dues darreres dècades tant per la seva
implicació en la generació i accentuació de determinats proble-
mes ambientals, com per la capacitat de difusió, debat i resposta
que s’ha originat a partir d’algunes de les eines que l’han acom-
panyada. Sense ser tant una novetat com una conseqüència lògi-
ca de l’expansió dels mercats, la globalització ha esdevingut
l’expressió màxima d’un model de desenvolupament centrat en
l’economia. Aquest model, a causa de l’ús (mal ús) que fa dels
recursos naturals i humans, ha esdevingut insostenible. La globa-
lització ha permès la socialització del consum. Les fronteres
comercials cada cop són més poroses i les capes socials mitjanes
s’han introduït dins la voràgine consumista i han esdevingut
actors amb accés privilegiat a recursos fins fa poc exclusius dels
sectors econòmics més benestants. Els ritmes d’adquisició d’au-
tomòbils, segones residències o l’increment dels vols turístics
internacionals en són alguns exemples. 

Paral·lelament, la pobresa i les desigualtats entre països i entre
grups socials han anat creixent a partir de la concentració cada
cop més gran del poder i dels recursos en menys mans i la presa
de decisions en consells i organismes no sempre democràtics i
dominats per una visió economicista del món. En aquest procés,
milions de persones d’arreu del món, també dels països rics, han
quedat excloses dels beneficis econòmics però no dels impactes
ambientals generats amb l’activitat econòmica. El principal error
d’aquest model és considerar el món des d’una única òptica eco-
nòmica. Per contra, el desenvolupament sostenible, molt més
ambiciós, neix de la necessitat de buscar un nou paradigma per
afrontar el futur amb certes garanties d’èxit i ho fa cercant l’equi-
libri entre tres pilars: l’econòmic, el social i l’ambiental, als quals
s’afegí posteriorment el de la governança. 

La Conferència de Nacions Unides sobre el Medi Ambient i
el Desenvolupament (CNUMAD) –coneguda com a Cimera de
la Terra– celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992, va esdeve-
nir un punt d’inflexió en el debat ambiental ja que va suposar la
seva posada de llarg a la política mundial i es va incorporar ràpi-
dament, si més no de manera formal, als diferents nivells de ges-
tió pública; també es va fer palesa la interdependència ambiental
entre països com també la relació entre pobresa, desenvolupa-
ment i medi ambient (Intermón, 1992). Els problemes deixaven
de ser percebuts com a locals, ja que els seus efectes no respecten

fronteres (l’accident de Txernòbil el 1986 n’havia estat un clar
exemple). A més guanyava pes la idea que –a molt diferent esca-
la– tant la pobresa com els models de desenvolupament en curs
(capitalista occidental o d’economia centralitzada) eren preda-
dors de recursos i responsables de destrucció ambiental. La inte-
gració d’aquestes idees a la política feia necessària l’elaboració de
mecanismes de gestió i d’acció globals. En aquest sentit han tin-
gut lloc nombroses conferències internacionals i s’han signat
tractats i convenis amb voluntat d’actuar de forma global, els
més significatius dels quals han estat el Protocol de Montreal
(1987) sobre la protecció de la capa d’ozó, referent incontestable
d’actuació multilateral, o el Protocol de Kyoto (1997) sobre la
reducció d’emissions de diòxid de carboni per frenar el canvi cli-
màtic. Però aquest pas no és suficient. La proliferació de tractats
–uns 500– i els escassos recursos associats són gestionats de
forma incoherent i ineficient per unes trenta agències de
Nacions Unides alhora que es troben supeditats als designis i
decisions de l’OMC, el FMI i el BM. Només la transformació
del PNUMA en una Organització Mundial del Medi Ambient,
amb mecanismes potents de pressió davant l’incompliment dels
acords, pot oferir garanties de salvaguarda d’allò que ha estat
prèviament ratificat (Narbona, 2006). 

Sensibilització i organització social

La capacitat de moviment de recursos i d’informació s’ha vist
incrementada i accelerada amb la globalització a partir de dues
eines que han crescut de forma paral·lela: l’extensió i modernit-
zació dels sistemes de transport i el desenvolupament de les tec-
nologies de la informació. Aquestes eines han permès una major
difusió de les problemàtiques ambientals tant en l’espai com en
el temps i han afavorit la sensibilització, la coordinació i la mobi-
lització de la societat civil mitjançant el treball en xarxa.
Paradoxalment, moltes d’aquestes respostes han estat protestes
contra els mals derivats del mateix model globalitzador, les exter-
nalitzacions, o el que podríem anomenar “danys col·laterals”. No
és que abans no existissin, però la globalització els ha accentuat i
ha afavorit un major coneixement de la seva existència i dels seus
mecanismes de funcionament. 

El nombre d’associacions ambientalistes i sostenibilistes,
com també el dels seus associats ha anat creixent i les mateixes
organitzacions s’han consolidat en el paper de consultores i ges-
tores. Al mateix temps s’han anat definint un seguit de trets
poc imaginables vint anys enrere. En destaca la major col·labo-
ració entre entitats que treballen de forma conjunta –tot i que
la defensa sectorial i territorial és un llast encara present– per
augmentar la força del seu discurs amb el suport d’una massa
social més gran. Aquestes sinergies entre entitats, combinada
amb la capacitat de mobilització, ha donat lloc a reaccions glo-
bals que responen a la necessitat de buscar solucions globals a
problemes que també ho són. Les manifestacions antiglobalit-
zació i la creació de fòrums socials mundials i regionals són
exemples que, a més a més, mostren formes inusuals de fer
política a una escala geogràfica també poc habitual.
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Un altre canvi és l’elaboració d’alternatives que superen la
queixa paralitzant i poc rigorosa amb la generació de propos-
tes de gestió però sense oblidar la denúncia. En l’àmbit euro-
peu, la construcció de la UE i l’obligació dels seus Estats
Membres a complir amb una legislació ambiental estricta i
generalment allunyada de la permissivitat nacional o local han
fet que moltes entitats hagin incrementat la seva professiona-
lització, estenent-la a l’àmbit jurídic, i hagin esdevingut exper-
tes en legislació comunitària, fins i tot per davant de les
pròpies administracions. La integració en estructures suprana-
cionals –malgrat totes les limitacions– ha aportat beneficis
inqüestionables per al medi ambient i el desenvolupament
sostenible. L’actuació multilateral, com en altres camps, és
molt més beneficiosa per a la comunitat internacional que la
visió unilateral anacrònica defensada des de les files més con-
servadores d’arreu del món. 

Un tercer aspecte transformador d’aquest període –asso-
ciat a aquesta major professionalització de les entitats– és el
fet de ser reconegudes per les institucions públiques. Tot i el
risc de ser assenyalades críticament per altres entitats, diver-
ses organitzacions són consultades pels governs i els partits
polítics en referència a la gestió i a la recerca de complicitats.
Aquest canvi d’actitud pot tenir relació amb l’interès parti-
cular d’algun dirigent polític, però en general respon a una
consolidació d’actituds democràtiques per part de les insti-

tucions públiques –sovint fruit de la pressió de la societat o
de les obligacions per pertinença a institucions supranacio-
nals– però també i sobretot al canvi de les mateixes entitats
en passar, com dèiem, de la queixa i la crítica per se a la pro-
posta constructiva i de gestió5.

A la recerca del desenvolupament 
humà sostenible

Els “danys col·laterals” de la globalització afecten espe-
cialment els àmbits social (pobresa, exclusió) i ambiental
(esgotament de recursos, contaminació, canvi climàtic) que
al seu torn repercuteixen negativament sobre els sectors eco-
nòmics. Mentre que els impactes ambientals empobreixen
més les comunitats o sectors més vulnerables dels països en
desenvolupament, la majoria dels països rics ha evitat part
d’aquests problemes a través de l’externalització de l’activitat
productiva, afavorida per les organitzacions comercials, eco-
nòmiques i financeres internacionals. Això permet entendre
que la petjada ecològica de la majoria de països rics sigui
més gran que la pròpia capacitat productiva biològica, ja
que la degradació ambiental queda fora de les seves fronte-
res6. En algun moment entre 1986-1987 la petjada ecològi-
ca de la humanitat va superar la capacitat biològica
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Una forma de visualitzar el debat sobre el desenvolupament sostenible és la confrontació de tres variables per a cada país: l’índex de desenvolupament humà (IDH), la pet-
jada ecològica i el volum de població. El PNUD pren el valor 0,8 de l’IDH per passar de la categoria “desenvolupament humà mitjà” a la de “desenvolupament humà alt”.
L’any 2003 la petjada ecològica mitjana de la humanitat va ser de 2,2 hag (hectàrees globals) per càpita, un 25% més alta que la productivitat biològica mitjana del planeta
que era d’1,8 hag per càpita.

Elaboració CIDOB edicions basat en Living Planet Report 2006, WWF, ZSL i Global Footprint Network.

Desenvolupament humà sostenible (2003)
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productiva del planeta. A partir d’aquell moment –i de
forma molt desigualment repartida– la humanitat viu del
consum del “capital” de la Terra i no dels “interessos” que
generava. El 2003, i com a mitjana, la petjada ecològica
superava en un 25% la capacitat del planeta de manera que
es necessitarien 1,3 planetes Terra per satisfer les necessitats
actuals de la humanitat sense hipotecar el futur. Aquesta
sobreexplotació porta al col·lapse de molts ecosistemes i a la
insostenibilitat del sistema. La pèrdua de biodiversitat que
s’anuncia, batejada com a la sisena extinció, i el canvi climà-
tic són manifestacions d’aquest procés.

La imatge que ens transmet la figura no és molt optimista:
la sostenibilitat suposa un equilibri entre el desenvolupament
humà (social i econòmic) i el medi ambient. L’objectiu final,
el que aquí anomenem desenvolupament humà sostenible,
implica un canvi respecte del model actual, que cal reorientar
cap al quadrant que representa un alt índex de desenvolupa-
ment humà amb una petjada ecològica petita. Malgrat que la
il·lustració no deixa de ser una foto fixa, sembla talment
–altres dades reforcen aquesta impressió– que els països passen
d’un estadi de baix desenvolupament humà i baix impacte
ambiental a un altre en què la petjada ecològica és gran en
correspondència al desenvolupament aconseguit. 

El repte és aconseguir que els països en desenvolupament
i els més pobres vagin assolint quotes més altes de benestar
humà però no a costa de l’entorn, fet que condueix al
col·lapse del sistema. Però també, i de forma prioritària ate-
ses les responsabilitats històriques i el paper de referents
assolit, els països rics i industrialitzats han de seguir un
recorregut per resituar-se dins el quadrant de la sostenibili-
tat. El camí no és fàcil, ningú no vol prendre la iniciativa i
es fa necessari un lideratge mundial que no té precedents.
Però el canvi és obligat. La producció de petroli –al qual
seguiran el gas i el carbó– està en un punt d’inflexió i, mal-
grat que encara hi hagi combustibles fòssils per algunes
dècades, la seva escassetat i l’encariment energètic associat a
la inestabilitat política i social dels principals països produc-
tors, donaran lloc a l’alternança energètica on, més enllà de
l’energia nuclear, l’hidrogen té grans opcions d’ocupar un
paper central (Rifkin, 2002). Les transicions energètiques
fàcilment s’associen a innovacions tecnològiques i a noves
formes de gestió dels recursos i d’organització de la societat,
i una economia basada en l’hidrogen pot suposar canvis de
magnitud similar a la que en el passat va tenir el pas a l’ús
del carbó i posteriorment al petroli, i que ha de conduir –el
temps ho dirà– a la desitjada sostenibilitat.  

En saber-se reconeguda amb el Nobel de la Pau, Wangari
Maathai va declarar: “És evident que moltes guerres tenen
lloc pels cada cop més escassos recursos. Si els conservéssim
millor no caldria lluitar per ells, així que protegir el medi
ambient és una condició imprescindible per garantir la pau.
(...) No hem de defallir ni abandonar, sinó perseverar”7.

Notes

1 Del 1901 al 2006 tan sols 33 dones –un 4,3% dels 766
premiats– han rebut un Premi Nobel. Abans del premi
de Maathai només cinc africans negres, tots homes
–Albert John Lutuli (1960), Desmond Tutu (1984), Wole
Soyinka (1986), Nelson Mandela (1993) i Kofi Annan
(2001)– havien obtingut aquest reconeixement. L’any
1995 es va atorgar el Nobel de Química a tres investiga-
dors pels seus estudis referents al procés atmosfèric de
formació i destrucció d’ozó, únic precedent de sensibili-
tat ambiental en aquests guardons. 
2 Science, Vol. 314. No 5.800. P. 787-790.
3 Alguns autors incorporen com a quart factor els grans
moviments migratoris de poblacions humanes que
abandonen les seves terres, freqüentment pels proble-
mes ambientals, i que acaben sobreexplotant els recur-
sos de la terra d’acollida, especialment en territoris
sensibles i en països pobres.
4 La velocitat, magnitud i amplitud de les alteracions
ambientals fan necessari actualitzar aquesta definició ja
que no solament es compromet les generacions futures
sinó també l’actual.  
5 Les entitats ambientals i conservacionistes destinen
molts recursos financers i humans a fer-se escoltar a
través dels mitjans de comunicació i de la pressió direc-
ta sobre les institucions públiques. A escala europea les
organitzacions més potents tenen oficines a Brussel·les
des de les quals actuen com a grups de pressió en
defensa dels seus principis. Les entitats més petites i
amb menys recursos es coordinen a través de l’Oficina
Europea del Medi Ambient.
6 La petjada ecològica mesura l’àrea terrestre i marina
biològicament productiva necessària per proporcionar
els recursos que la humanitat empra i per absorbir els
productes de rebuig. Mesurada en hectàrees globals
(hag) la petjada ecològica té en compte les terres agrí-
coles, les pastures, els boscos, les pesqueries, les
emissions de diòxid de carboni, l’energia nuclear i els
assentaments humans.
7 “It is evident that many wars are fought over resour-
ces which are now becoming increasingly scarce. If we
conserved our resources better, fighting over them
would not then occur. So, protecting the global environ-
ment is directly related to securing peace: 
We must not tire, 
we must not give up, 
we must persist”.
http://greenbeltmovement.org
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