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LES DIMENSIONS 
GLOBALS EN 
L’EDUCACIÓ DE 
ENGINYER 

 

 

Douglas Bourn, Director del centre d’Investigació i desenvolupament, Institut d’Educació, 

Universitat de Londres 

 

 

 

RESUM 

 

Aquest capítol aborda les oportunitats i desafiaments que la dimensió global presenta 

en relació amb l'educació l’enginyeria, i la situa en debats més amplis sobre el paper 

canviant dels centres d'ensenyament superior en el context de la societat globalitzada i 

les habilitats necessàries al segle XXI. També s’avaluarà la manera en què la 

comunitat educativa del camp de la enginyeria ha reaccionat a assumptes de dimensió 

global; i suggereix un possible marc conceptual per a l’Enginyeria Global que podria 

convertir-se en la base del desenvolupament curricular en aquesta àrea. Això insinua 

que el concepte d’"Enginyer/a Global" necessita un debat i una anàlisi molt més àmplia 

perquè acadèmics i estudiants puguin discutir i identificar les habilitats necessàries, el 

coneixement que es precisa, cada vegada més gran, i els valors fonamentals per 

contribuir a crear un món millor. 



La dimensió global de l’educació en enginyeria  

 

Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 2 

COMPETÈNCIES 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, 

seràs capaç de:  

 

 Visualitzar els problemes socials i ètics des del punt de vista de 

l’enginyeria. 

 Consolidar un marc conceptual per a l'Enginyer/a Global. 

 Identificar quines són les habilitats d'un/a Enginyer/a Global. 

 Comprendre les oportunitats i els reptes de l'educació en enginyeria. 

 

 

CONCEPTES CLAU 

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió:  

 

   Globalització i Enginyeria 

 Rellevància de la Justícia Social 

 Comprensió del poder i desigualtat en termes de desenvolupament, així 

com la seva relació amb l'enginyeria 

 Pensament crític, diàleg i aprenentatge transformador 

 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en 

els continguts del mòdul: 

 

 Quina és la relació entre la globalització i les habilitats necessàries de la 

globalització avui en dia i en un futur immediat? 

 Fins a quin punt creus que els estudiants d'enginyeria estan receptius a 

dialogar sobre el que implica ser “enginyer/a global”? Com podem 

promoure un debat més ampli sobre aquests temes al nostre departament 

o facultat? 

 Dóna un exemple, en base al teu propi aprenentatge i experiència en el 

camp de l'enginyeria, que plantegi qüestions rellevants sobre els temes 

presentats en aquest mòdul. 

 Com organitzaries, en ordre d'importància, els següents 4 conceptes 

destacats al llarg de la lectura? Perspectiva global, poder i desigualtat, 

creença en la justícia social i reflexió crítica i diàleg.  
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INTRODUCCIÓ 

 

L'enginyeria és una professió global. Es podria dir que el coneixement i les destreses 

requerits en qualsevol lloc es treballi, arreu del món, seran similars; i que, de ben 

segur, molts enginyers/es treballaran en un ampli ventall de països i cultures al llarg de 

les seves trajectòries professionals. El que ha canviat, però, és que al llarg de les dues 

darreres dècades el reconeixement social i les qüestions ètiques vers l’enginyeria han 

anat in crescendo. De la mateixa manera, també ha anat en augment l'impacte directe 

que la globalització ha tingut en la professió de l’enginyer i en les necessitats de les 

diverses economies arreu del món. 

 

Pot ser que la societat estigui globalitzada i que es presentin temes i tendències 

comunes arreu del món, però el que aquesta globalitat, a vegades, ignora amb molta  

facilitat és, precisament, la seva complexa naturalesa; la influència que exerceixen les 

polítiques internacionals; el paper de les forces econòmiques i les diverses formes en 

què les cultures i comunitats responen en aquests temps canviants.  

 

Convertir-se en enginyer/a avui en dia en aquest món globalitzat significa per tant, no 

només estudiar quines són les diferents influències socials, econòmiques i culturals, 

sinó també quina és la manera en què es conforma aquesta concepció del món i 

l'impacte que això té en cada individu. 

 

GLOBALITZACIÓ I EDUCACIÓ EN ENGINYERIA 

 

A mesura que la complexitat social i cultural de les societats a anat augmentant en 

resposta a la globalització i, tenint en compte que les habilitats necessàries es troben 

en un constant canvi, les universitats s'han vist forçades a adaptar-se a aquests canvis 

i reflexionar sobre el contingut ofert en les seves assignatures. En moltes universitats 

arreu del món, avui dia l’alumnat és molt més internacional i divers que fa una dècada. 

A més, les universitats, en haver de competir en un mercat global, s’han vist abocades 

a operar com qualsevol altra institució dins d'una societat capitalista (Unterhalter i 

Carpentier, 2010). Una conseqüència d'aquests canvis ha estat el reconeixement per 

part de moltes universitats de la necessitat de conscienciar l’alumnat perquè 

s’identifiqui com part de la ciutadania d'un món globalitzat i que, el fet de tenir una 

certa perspectiva del món pot ser molt útil a l’hora d’accedir a una feina remunerada 

(Schattle, 2008; Stearns, 2009). 

 

Les universitats també han reconegut que necessiten promoure el sentit de la 

responsabilitat global social. L'exemple més obvi d'això han estat les polítiques i 
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iniciatives a nivell nacional i internacional en termes d'educació superior del 

desenvolupament sostenible (Gough i Scott, 2007). 

 

L'enginyeria és un tema directament rellevant en qüestions sobre el medi ambient i el 

desenvolupament humà i, per tant, pot ser (i així és en moltes universitats) un dels 

temes líders a l’hora de demostrar la rellevància econòmica i social d'aquesta 

disciplina (Bourn i Neal, 2008). 

 

La globalització ha tingut també un impacte en la naturalesa i en la manera d’enfocar 

l'aprenentatge. Avui dia, els estudiants poden accedir de manera instantània a la 

informació i el coneixement. Les universitats, cada vegada més diverses culturalment, 

es veuen obligades a plantejar assumptes i preguntes sobre el contingut de les 

assignatures. Aquestes tendències tenen un impacte en el què, l’on i el com aprenen 

els estudiants (Beck, 2000, p.138). Part de la dialèctica de la globalització, tal com 

suggereix Beck, és que aquesta reemplaça les formes d'aprenentatge tradicional per 

formes amb una major capacitat d'atenció dialògica i valor per discrepar. La 

conseqüència directa d’això és una major consciència del procés gradual, existent avui 

dia, de transnacionalització de l'educació i dels currículums (Ibid, p. 138). 

 

Beck assenyala que la globalització també ha encoratjat el foment de la societat del 

coneixement amb un major incís en les qualificacions i l’experiència pràctica però 

també fent èmfasi en les anomenades “softer skills”, és a dir, “habilitats socials i 

interpersonals”. Aquests “softer skills” impliquen destreses com ara l’habilitat de 

treballar en grup, la capacitat de resoldre conflictes, la comprensió d'altres cultures, el 

pensament integrat i la capacitat de controlar les incerteses i paradoxes de la 

modernitat secundària (Beck, 2000, P. 137-8). 

 

Per a l'educació en enginyeria, aquests temes plantegen preguntes importants sobre 

fins a quin punt les assignatures dels programes acadèmics haurien d'incloure 

elements relacionats amb problemes socials, com ara l'impacte del canvi climàtic o la 

pobresa global. Tot això però, també fomenta el replantejament sobre com té lloc 

l'aprenentatge i com cal plantejar els problemes perquè siguin estudiats des d’una 

perspectiva més oberta, i no tant mitjançant solucions i respostes simples. 

 

Una resposta tradicional per part de les escoles i membres del món de l’enginyeria ha 

estat que l'enginyeria, a través de la tecnologia, pot trobar solucions als problemes 

socials. Aquesta hipòtesi afirma que es pot trobar una solució per a qualsevol 

problema; però no té en compte la necessitat d’entendre el problema en tota la seva 

complexitat i dimensions. Una solució estrictament acadèmica per combatre la 

pobresa global, per exemple, pot no ser la resposta més apropiada ja que, 
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probablement, no tingui en compte les perspectives i punts de vista de la gent afectada 

i de les respectives cultures. 

 

La majoria de les respostes acadèmiques sobre el desafiament que suposa la 

globalització han acabat fent referència a les competències requerides per competir en 

l’àmbit internacional i a la demanda de coneixements tècnics i d’enginyeria. Això 

implica tenir coneixements d'altres idiomes, saber desenvolupar habilitats interculturals 

i ser capaç de treballar en equip de manera efectiva i satisfactòria (Ferner er al., 2005). 

 

Aquests plantejaments, però, no aconsegueixen resoldre quin ha de ser el rol de 

l’enginyeria en una economia globalitzada, i tampoc no donen una resposta precisa al 

significat exacte del concepte “enginyer/a global”. Per tant, en aquest capítol suggerim 

que l’educació en enginyeria necessita ser repensada en un context de societat global. 

Malgrat que es podria considerar l’aprenentatge de solucions i respostes, aportades 

des de l’enginyeria, vàlides i aplicables en qualsevol circumstància, el que realment 

cal, en el context de la formació de grau, és promoure un procés d'aprenentatge que 

estudiï les relacions i vincles entre els temes globals i l’enginyeria, i l’impacte que 

aquests temes puguin tenir en el/la futur/a enginyer/a. 

 
 
REPLANTEJAMENT SOBRE EL CURRÍCULUM A L'EDUCACIÓ SUPERIOR 

Universitats d'arreu del món han començat a reconèixer que la globalització està 

exercint un impacte a diversos nivells: pedagògic, econòmic, social i cultural. A través 

de polítiques sota el lema d’”internacionalització”, s’ha alimentat el debat i la 

implementació de polítiques i pràctiques que han començat a posar l’atenció en els 

diversos processos d'aprenentatge. La revisió d'aquestes polítiques realitzada per 

Caruana i Spurling (2007) va indicar que els canvis requereixen, al seu torn, un canvi 

en el pensament i les actituds; i que aquesta pedagogia ha de tenir en compte les 

dimensions socials, culturals, morals i ètiques. 

 

Entre les diferents manifestacions generades per aquestes polítiques i programes, hi 

trobem l'intercanvi de coneixement mitjançant activitats de mobilitat (cooperació) tant 

de part del personal/professorat com de l’alumnat, així com un interès creixent per 

aprendre d'altres nacions i cultures i de reconèixer que hi ha més d'una manera 

d’ensenyar una matèria (Knight, 2004). 

 

En el context de l’ensenyament en enginyeria hi ha hagut i, hi continua havent, canvis 

notables en la manera de plantejar els continguts curriculars. Aquests canvis han estat 

possibles gràcies a la implicació d’entitats com Enginyeria Sense Fronteres 
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(Engineering Without Borders). Un bon exemple d’aquests nous enfocaments el 

trobem a la University College de Londres, al Regne Unit.  

 

Això no obstant, és cert que en els casos en què s'han donat casos de partenariats 

internacionals entre diversos departaments d'enginyeria, l'atenció dels projectes ha 

tendit a focalitzar-se en el Nord (Països desenvolupats) i a que l’estudiantat tingui una 

“experiència” que inclogui un voluntariat o projecte de cooperació en un país empobrit 

del Sud (Tercer món). 

 

El desenvolupament sostenible, reconegut ja com un component important dins els  

estudis d'enginyeria i de polítiques universitàries més àmplies, ha estat un dels àmbits 

que ha proporcionat algunes de les oportunitats més rellevants per reflexionar sobre el 

pla d’estudis. (Guerra, 2012). 

 

DEMANDES DELS ESTUDIANTS 

 

És evident que els estudiants han contribuït, de manera important, en aquelles 

universitats on s'han produït canvis en la reestructuració tant del contingut com del 

mètode d’ensenyament dels cursos de grau en enginyeria. Això es deu, en gran part, a 

la tasca d'Enginyeria Sense Fronteres i els seus grups arreu de la Gran Bretanya i 

d’altres països, principalment a Canadà i Austràlia (Smith, Brown, Blackhall i O'Shea, 

2010). 

Les investigacions dutes a terme amb estudiants d'enginyeria a Irlanda va mostrar que 

aquests percebien la dimensió global, no només com un assumpte rellevant, sinó que 

van reconèixer que també contribuiria a fer els seus estudis més interessants. Tal com 

un dels estudiants va comentar: “Introduir al currículum l'Enginyeria Global farà més 

important l'aprenentatge actiu i, per tant, més interessant l'aprenentatge en si mateix” 

(Bourn, 2009). 

 

Les investigacions dutes a terme amb estudiants d'enginyeria al Regne Unit van donar 

resultats similars: 

 

“‘Els/les enginyers/es haurien de comprendre que, com a grup, tenen un enorme 

impacte global en relació a l'ús de recursos, la contaminació i el medi ambient. 

Els/les enginyers/es que entenguin això estaran més predisposats/des a obeir la 

nova legislació i crear edificis de més qualitat. 

Les persones amb titulació d’enginyeria que donin suport a un canvi positiu 

mundial i entenguin la repercussió que puguin generar les seves decisions 

professionals, seran capaces de marcar la diferència i estaran més motivades en 

el seu treball.” (Bourn i Sharma, 2008, pàg. 200) 
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Un tema sorgit de les investigacions realitzades a la Universitat de Northumbria 

(Regne Unit) va ser el de l’ampliació del ventall d’oportunitats que aquestes àrees 

creen per a un rang determinat d'enfocaments curriculars. En què es pot introduir 

noves metodologies didàctiques, incloent no només lectures i seminaris, sinó també 

nous mòduls de disseny i una relació més propera amb l'experiència pràctica. La 

importància de les experiències pràctiques, representatives de la “vida real”, va ser 

subratllada com un tema important en el diàleg amb els estudiants. En general, els 

estudiants implicats en la investigació del Northumbria van transmetre la idea que 

"l'enginyer/a/a global necessita ser una persona amb versatilitat multicultural, 

multilingüe, que accepti la diversitat cultural i que estigui al corrent de diferents àmbits 

d’aplicació” (Montgomery i col., 2011, p 4). 

 

Aquestes demandes de canvi són el reflex de debats duts a terme en l’àmbit de 

l’educació superior on els estudiants estan sol·licitant un currículum més rellevant i 

adequat a les necessitats de la societat global actual. Que, a més, reconegui, de 

manera més manifesta la contribució que els estudiants d’aquest poden aportar en la 

recerca d'un món més just i sostenible. 

 

‘La consciència mundial ha incrementat la curiositat dels estudiants sobre el seu 

propi paper en la societat global. Ells treballen al voltant del món, absorbeixen 

notícies del món i es comuniquen amb gent de tot el món. Llevat que els 

estudiants trobin el seu propi paper, hi ha un risc de marginació o desil·lusió: és 

a dir, que ells estiguin al corrent dels problemes socials però no facin res al 

respecte.” (Lamb, Roberts, Kernish i Bennett, 2007; 17)  

 

RESPOSTES DELS ACADÈMICS I ESTUDIOSOS 

 

La manera en què els acadèmics universitaris han respost a aquests reptes globals 

tan variables ha canviat en funció de la naturalesa de cada institució, la composició 

social i cultural dels departaments i les qüestions que plantegen aquestes tendències 

en termes d’autonomia acadèmica i preocupació per un canvi social més ampli. 

 

Tot i que projectes com el de “Global Dimension to Engineering Education”  

d’Enginyers Contra la Pobresa (Engineers Against Poverty, EAP), dut a terme al 

Regne Unit, han mostrat signes evidents d'innovació i creativitat, també han demostrat 

que guanyar un major suport per part dels departaments i les facultats és quelcom que 

encara resulta difícil i complex. Els exemples que es podien trobar solien estar liderats 

per entusiastes i només en els casos on hi havia suport de la direcció docent es duia a 

terme aquest replantejament dels continguts. La majoria dels exemples mostraven una 
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focalització en projectes ja definits i en el petit contingut addicional, més que no pas en 

repensar de nou tot el contingut de l'assignatura. 

 

Aquestes evidències també s'extreuen en base a d’altres estudis duts a terme per 

aquells acadèmics que qüestionaven un enfocament més interdisciplinar i que volien 

mantenir un enfocament en les habilitats tècniques. En els casos en què es reconeixia 

la necessitat d’aplicar un enfocament més ampli que inclogués temes com ara el 

desenvolupament sostenible, aquests aspectes tendien a ser tractats durant l’últim any 

dels estudis. 

 

S'ha produït un reconeixement de la necessitat d'un canvi, no només del contingut, 

sinó també dels mètodes i plantejaments a l’hora ensenyar. L'evidència fa pensar que 

el principal obstacle està relacionat amb una manca de confiança i coneixement dels 

diferents enfocaments pedagògics que cal adoptar. Jocs de rol, la simulació de models 

i l'ensenyament crític han estat reconeguts com valuosos per moltes escoles, però tal 

com un antic enginyer del Regne Unit va recalcar, molts encara veuen aquest 

enfocament com un “repte” no pas com quelcom factible (Bourn i Sharma, 2008). 

 

El mateix enginyer també va destacar que “nosaltres tenim un nombre bastant elevat 

d'estudiants d'Àfrica i Amèrica que són brillants, i el millor que poden fer els 

departaments d'enginyeria, és agermanar l'educació d'institucions acadèmiques en 

col·laboració amb les millors universitats de l'estranger, tant a països desenvolupats 

com a països en vies de desenvolupament” (Bourn i Sharma, 2008, p.201). 

 

La investigació duta a terme per Engineers Against Poverty suggereix que existeix el 

desig per part de determinats docents d’enginyeria de mirar l'aprenentatge de la seva 

disciplina d'una forma diferent (Bourn, 2009). El desenvolupament sostenible ha estat 

clarament un motor important, a llocs com ara Plymouth, Queens University Belfast i 

Liverpool, per crear connexions amb altres disciplines i temes relacionats amb la 

responsabilitat social. En el cas de la Universitat de Leeds, per exemple, s'ha produït 

una implicació molt propera del personal acadèmic del departament de filosofia en 

alguns cursos d'enginyeria, en aspectes relacionats amb l'estudi de dilemes morals i 

ètics. 

 

L'ENGINYER/A GLOBAL 

 

El concepte de l'enginyer/a Global ha estat reconegut durant els darrers anys en una 

sèrie d'universitats de tot el món a través de projectes com el dirigit per Engineers 

Against Poverty al Regne Unit. 
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Per exemple, la publicació del Global Engineer ha assenyalat que el futur de 

l'enginyeria està essent modelat per fenòmens globals que transcendeixen els límits 

nacionals, com ara la globalització, els ràpids avenços tecnològics, el canvi climàtic i la 

desigualtat (Bourn; Neal, 2008). Això mostra característiques del canvi climàtic i la 

pobresa en relació amb l'hàbitat, l’accés a l'aigua, l’energia i el transport; i raona el 

paper clau que l'enginyeria pot tenir en la resolució d’aquests problemes. Això també 

suggereix que la globalització a través del desenvolupament econòmic, el creixent 

turisme i les noves tecnologies poden, a través d'un ús efectiu d'habilitats d'enginyeria, 

jugar un paper clau per combatre la pobresa global. 

 

Tanmateix, aquestes diverses iniciatives tendeixen a centrar-se en els següents 

aspectes: 

 

 Encloure un major coneixement i comprensió sobre els problemes globals 

com ara la pobresa, el canvi climàtic i l'impacte de la globalització.  

 Reconèixer enfocaments més interdisciplinaris i establir connexions amb 

d’altres d’assignatures del grau que permetin encarar els temes esmentats 

anteriorment. 

 Promoure projectes, en què s’hi inclogui activitats extra-curriculars, per a 

estudiants que abordin la rellevància de l'enginyeria en el combat contra la 

pobresa i en el foment per una vida sostenible. 

  

Un elevat nombre de projectes de la EWB i EAP UK Research Conference del 2012 

mostra que l'enfocament de la majoria dels projectes es basava en donar suport als 

habitants de comunitats pobres d’arreu del món amb solucions tecnològiques. No 

obstant això, és cert que en molts casos també es van centrar en dilemes i problemes 

que incloïen formes col·laboratives de treballar, el paper de les ONG i com fer front al 

risc (EAP / EWB, 2012). 

 

L'EDUCACIÓ, IMPRESCINDIBLE PER ESDEVENIR UN ENGINYER/A GLOBAL 

 

Un tema cabdal en aquest capítol és la necessitat de replantejar el paper i propòsit de 

l'educació en termes del desenvolupament professional d'un/a enginyer/a en el context 

de la societat global. Això significa respondre als tres elements presents en qualsevol 

projecció educativa: coneixements, habilitats i valors. Cadascuna d'aquestes tres 

àrees, però, planteja, al seu torn, reptes sobre per què, i de quina manera l'enginyer/a 

pot establir una relació entre el seu aprenentatge i les necessitats del món, de manera 

genèrica. Entendre la controvèrsia intrínseca del debat en aquestes tres àrees és 
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també un component important per al desenvolupament de la base necessària per a 

l’enginyer/a global. 

 

Coneixement dels problemes globals 

 

Com s'esmenta anteriorment, diversos estudis i exemples que promouen el concepte 

de l’enginyer/a global s'han centrat en incloure més oportunitats d'estudiar els 

problemes globals i d’altres temes relacionats. Tal com s’indica, la globalització no 

només deriva vers la necessitat d’expansió i el desig de conèixer, sinó que també 

planteja preguntes sobre com es du a terme el procés d’aprenentatge. En relació a 

l'aprenentatge del món, en tota l’amplitud del concepte, Scheunpflug (2011) estableix 

tres nivells de coneixement: 

 

 Coneixement bàsic relacionat amb informació acceptada a nivell general 

(tot el món), on s’inclouen conceptes relacionats amb les matemàtiques, 

l’alfabetització i les ciències naturals. 

 Resolució de problemes i saber com aprendre. 

 Coneixement específic en l’àmbit cultural i que pugui estar relacionat amb 

àrees com ara la salut, l’alimentació, l’estil de vida, les actituds o les 

creences (p.33). 

 

Tal com indica Scheunpflug, l'educació ha tendit a centrar-se en un procés 

d'aprenentatge lineal, però en l'era de la globalització els problemes complexos que 

ens envolten no es resolen fàcilment. El mateix autor afegeix que, amb canvis socials 

ràpids, tractar amb la incertesa es converteix en un dels majors reptes de la societat 

global. 

 

Andreotti, amb influències precolonials i postestructuralistes, accentua la importància 

del coneixement pluralista. En primera instància suggereix que en qualsevol context, 

existeix la necessitat per part dels educadors de resistir al “pensament instrumental”. 

En segon lloc, en resposta als reptes que presenten les tecnologies globals i les 

habilitats necessàries avui dia, estableix que els educadors/es necessiten “reclamar el 

seu paper com a agents culturals” incrementant “la seva capacitat de negociació en 

ambients complexos i diversos”. En tercer lloc, Andreotti indica que no hauríem 

d’imposar als estudiants què han de pensar o oferir-los respostes pedagògiques 

universals. El paper de l'educador/a hauria de ser el d’oferir “diferents alternatives i 

proporcionar l’alumnat dels instruments necessaris perquè es vegi atret críticament per 

cada possibilitat, escoltant i negociant èticament amb els altres, i analitzant i prenent 

responsabilitats per les implicacions i conseqüències de les seves decisions”. Això 
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requereix de la comprensió del coneixement i es reflecteix en comunitats educatives 

en procés de canvi i transitòries (Andreotti, 2010, pàg. 9-10). 

 

Gilbert (2005) recalca la necessitat de deixar de pensar en el coneixement com 

quelcom que pot ser i que necessita ser totalment dominat. Per contra, ens insta a 

veure-ho des d'un punt de vista en què el coneixement és un recurs, una eina que la 

gent utilitza per a resoldre problemes reals. 

 

Pel que fa al coneixement i l’enginyeria global, és important no només donar valor a 

les dades i la informació, sinó també recalcar la importància d’un coneixement molt 

més ampli basat en el contingut, així com en la seva aplicabilitat. De manera 

esquemàtica: 

 

 La importància de les diferents perspectives, aproximacions/enfocaments i  

de la reflexió crítica. 

 El context global de la construcció i l’aplicació del coneixement. 

 La rellevància global de l'enginyeria i el seu paper potencial a l'hora de 

garantir un canvi en el món. 

 

És en aquest context on s'ha de fer referència a la resposta identificada per Bourn i 

Neal (2008) sobre el buit del coneixement en el camp de l’enginyeria pel que fa a 

temes globals. Aquest buit ha sigut estudiat més profundament en les investigacions 

dutes a terme per Mattiussi et al., (2013). En què exposa els enfocaments educatius 

més qualitatius que no pas quantitatius (p. 5). 

 

El que tot això significa és que el fet d’incloure únicament lectures addicionals (o fins i 

tot assignatures) dirigides cap al, cada vegada major, coneixement dels problemes 

globals es considera insuficient. Sense les habilitats necessàries i valors base per 

iniciar-se en aquest coneixement, els estudiants podrien assumir molt fàcilment que 

només hi ha una manera de veure aquestes qüestions. 

 

Habilitats globals 

 

En els debats sobre les habilitats utilitzades en una societat global, s'ha reconegut que 

les habilitats tècniques en si mateixes són insuficients en un marc d’economies 

canviants. Temes com ara, les habilitats transferibles, el treball en equip, les habilitats 

socials i la capacitat de fer front a la incertesa i la resolució de problemes, es troben 

actualment a l'ordre del dia en la recerca de l'educació en enginyeria. Aquestes 

habilitats genèriques són reconegudes en les grans companyies, per exemple a través 

dels requisits del personal per poder treballar en una varietat d'ambients i contextos 
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caracteritzats per la complexitat social i cultural, on resulta imprescindible ser  

culturalment sensible i saber-se comunicar amb un ampli ventall de clients. 

 

Les investigacions dutes a terme per Bourn i Sharma (2008) sobre la percepció de les 

companyies d'enginyeria del valor de les habilitats globals reforcen aquest punt de 

vista. Per exemple, alguns alts càrrecs d'un fabricant japonès d'automòbils molt 

conegut remarcaven la importància de comptar amb enginyers/es amb habilitats 

socials, adaptats a la seva cultura, amb un enfocament objectiu i l'habilitat d'identificar i 

resoldre problemes ràpidament. La sensibilitat intercultural era una habilitat clau per a 

ells: 

 

"Això és clau per a nosaltres, ja que la percepció que algunes persones poden 

tenir és que l'enginyeria no és del tot global. No obstant això, la sensibilitat cap 

a perspectives diferents, nacionalitats i cultures, idiomes, llocs, zones horàries i 

diferents estils de treball en diferents països és una aspecte crucial. Això és 

una cosa de la que sovint no gaudeix la gent provinent del Regne Unit. Com 

que som una empresa japonesa, això es tracta d'una cosa molt important per a 

tots nosaltres." (Ibid. P. 202) 

Existeixen evidències, almenys en grans companyies internacionals, que les habilitats 

globals es podrien entendre d’alguna manera com habilitats per treballar en un ampli 

ventall d'ambients culturals, per saber-se adaptar i, també, per ser capaç de reconèixer 

necessitats socials i objectius més amplis. Però això no hauria de fer oblidar el context 

en el qual els empresaris i els responsables polítics entenen les habilitats globals, que 

és un context de competència econòmica i de treball en el si d’unes normes socials 

prevalents. 

 

Hi ha també una altra dimensió des de la qual “estudiar” aquestes habilitats globals. 

Consisteix en portar la preocupació cultural a un altre nivell i relacionar-la directament 

amb l'experiència internacional i el diàleg intercultural. Vitto (2008) es refereix al valor i 

la importància d'aquestes habilitats interpersonals i la necessitat de ser receptiu a 

d’altres cultures com a elements importants del desenvolupament de l'enginyer/a. 

 

L’enfocament de l’experiència intercultural pren sovint la forma d’intercanvis i 

pràctiques in situ tant de personal docent com de l’alumnat. Si bé és cert que aquestes 

iniciatives poden ajudar a ampliar horitzons i oferir tant al personal com als estudiants 

diferents experiències i perspectives, hi ha certa perspicàcia sobre fins a quin punt 

aquestes activitats canvien radicalment la manera en què l’aprenent interpreta el seu 

paper i la seva posició en el món. Rivi i Lingard (2010) han observat que malgrat el 

gran debat sobre la interconnexió global i la interdependència, “el contacte 
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internacional roman en comunitats culturals globalment diferenciades -l'oest per 

contraposició a l'est” (p. 175). Massa sovint, aquests intercanvis i experiències 

produeixen nocions i sensacions de superioritat cultural. El diàleg intercultural no és en 

realitat un diàleg sinó una forma de reproducció del domini cultural per sobre els altres. 

 

Únicament quan l'intercanvi i la col·laboració formen part d'un procés més ampli 

d'aprenentatge i compromís amb els problemes globals, on es plantegen preguntes 

sobre el poder i la dominació, potser aquestes experiències poden derivar en una 

conscienciació global més àmplia i incisiva. 

 

Un altre punt de vista des del qual explicar les habilitats globals és un enfocament que 

reconeix la complexitat, i el pensament crític. Un enfocament que va estretament lligat 

a un enfocament basat, principalment, en els valors sobre la justícia social. El treball 

de Paulo Freire i Giroux (2005) estableix que aquest punt de vista es basa en el 

reconeixement d'un enfocament vers un aprenentatge obert i participatiu, però també 

profundament polític i de reconeixement del poder. Giroux (2005) descriu la pedagogia 

crítica com un sistema que no comença pels resultats d'un examen, sinó fent 

preguntes. Estableix a més, que també es tracta de reconèixer els punts de vista i 

llenguatges contraris, ja que això pot ajudar-nos a accedir i comprendre noves formes 

de coneixement i espais creatius. 

 

Aquesta visió es basa en els següents preceptes: 

 

 Reconèixer el valor de conèixer i aprendre diferents perspectives i 

enfocaments. 

 Dotar l’alumnat amb les habilitats per qüestionar, indagar críticament i 

reflexionar sobre una sèrie d'influències socials, econòmiques i culturals 

diferents. 

 Emfatitzar la importància d’un compromís social positiu i la recerca de 

solucions. 

 Reconèixer l'impacte de la globalització en la vida de les persones i la 

necessitat de dotar l’alumnat de l'habilitat d’entendre que el món està en 

constant transformació. 

 Saber identificar les forces que modelen i intervenen en els canvis socials 

i econòmics. 

 

Aquests punts podrien incloure’s dins un marc que considerés: 

 

 L'habilitat de comunicar-se amb gent provinent de diferents punts dins un 

ampli ventall social i cultural. 
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 L'habilitat de treballar en equips de persones provinents de diferents 

països i amb diferents formacions i ideologies.  

 L’habilitat de saber obrir-se a veus i perspectives originaries d’arreu del 

món. 

 La disposició per a resoldre problemes i buscar solucions adequades. 

 El reconeixement i la comprensió de la importància de les forces globals 

en la vida de les persones. 

 La disposició per jugar un paper actiu a nivell local, nacional i internacional 

(Bourn, 2008). 

 

Aquest enfocament basat en les habilitats crítiques consisteix, segons Andreotti i De 

Souza (2008), en destacar la necessitat de modificar els continguts fixes i les habilitats 

fins ara predeterminades de la societat, per aconseguir conceptes i estratègies 

flexibles i modificables que abordin la complexitat, les diferències i la incertesa. També 

significa modificar una manera d’entendre l’aprenentatge envers formes d’aprendre 

que portin a qüestionar-se críticament el món que ens envolta i canviar de posicions i 

de punts de vista sempre que sigui necessari. Finalment, aquest enfocament implica 

passar d’una visió universalista i ordenada del món a una que en reconegui la 

complexitat, que sigui polièdrica i que comprengui les diferents possibilitats 

d’interpretació (Bourn i Neal, 2008). 

 

Els valors de l'Enginyer/a Global 

 

Haydon va suggerir que "el que determina la manera en què s’utilitza el coneixement i 

les habilitats són els valors i l’actitud de la persona” (Haydon, 2005). Qualsevol mètode 

o manera de conèixer i aprendre sobre els problemes i temes de caràcter general com 

ara el canvi climàtic, la pobresa global i els drets humans ha d’implicar una etapa en 

què l’alumnat tingui la llibertat de fer preguntes i generar les seves pròpies respostes 

en base als seus propis valors i punts de vista. A més, resulta del tot inevitable que en 

tractar temes d’impacte com ho és la pobresa sorgeixin d’altres temes com l’equitat i la 

justícia, amb un potent rerefons emocional. Per altra banda, aquests, precisament, són 

temes de debat recurrents en parlar del desenvolupament en l'educació, 

l’aprenentatge global o l'educació ciutadana global. 

 

Inman fa referència al compromís amb la justícia i l’equitat, l’empatia vers els altres, el 

respecte i el tenir cura de nosaltres mateixos i dels altres, la franquesa i el compromís 

amb el canvi individual i col·lectiu, així com el compromís amb la sostenibilitat (Inman, 

2005). No obstant això, tal com Tomey (2005) i Tallon (2012) descriuen, aquest èmfasi 

en valors pot veure’s reduït a debats sobre les emocions i el sentit de l'empatia. 
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En l'educació en enginyeria hi ha hagut una incòmoda tensió sobre el paper i lloc que 

haurien d'ocupar aquests valors. Hi ha tibantor entre la valoració dels valors 

professionals i socials, i els valors compartits arreu que són d’àmbit cultural. Mitchell i 

Baillie (1998) suggereixen que "els nostres valors són les lents a través de les quals 

veiem el món: aquests són conseqüència de les nostres creences subjacents i 

supòsits, que generalment no són ni articulats ni qüestionats”(p.15). Anant més enllà, 

suggereixen que l’alumnat, així com els/les professionals, han de saber reconèixer 

quins són els seus valors i perspectives individuals i detectar quan aquests influencien 

els seus punts de vista a l’hora d’emetre judicis o opinions. 

 

Per tot això, encara es fa necessari un debat més extens sobre la manera en què 

l'enginyer/a comprèn i reflecteix els seus propis valors en la seva trajectòria 

professional. Malauradament, els valors en el camp de l’enginyeria es tenen en 

consideració, massa sovint, només a l’hora d’accedir a un treball (honestedat, integritat 

o confiança). La gent i les necessitats de la societat emergiran en un punt, si, però 

temes com la justícia social, equitat i apoderament de les persones rarament ho fan.  

 

RECERCA D’UNA PEDAGOGIA PER A L’ENGINYER/A GLOBAL 

 

Per seguir amb el foment del concepte de l'Enginyer/a Global dins les escoles o 

facultats d'enginyeria a les universitats, es suggereix tenir en compte els següents 

elements com a marc per a un potencial enfocament pedagògic: 

 

 Promoure la perspectiva global i saber què suposa ser enginyer/a al segle 

XXI. 

 Comprendre les causes del poder i desigualtat al món i la relació 

d’aquestes amb l'enginyeria. 

 Creure en la justícia social i en el sentit de responsabilitat social i saber 

quines en són les implicacions en l’àmbit de l'enginyeria. 

 Comprometre’s a dialogar, reflexionar críticament i reconèixer que hi ha 

múltiples perspectives a l'hora de buscar solucions basades en 

l’enginyeria. 

 

Perspectiva Global 

 

Per a entendre i aprendre sobre el desenvolupament i els problemes globals en l’àmbit 

de l'enginyeria es requereix partir de la pressuposició que conèixer aspectes sobre el 

món en general és quelcom important per als estudiants d'enginyeria. Això, a la 

vegada, comporta el sentit d'una “perspectiva global”. Però, que significa això realment 

i com s’ha d’interpretar? 
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Una perspectiva global pot ser neocolonialista, o fins i tot de naturalesa imperialista. 

Pot, a un nivell més subtil, començar a partir de la pressuposició que el nostre punt de 

vista personal és millor que la resta. Scheunpflung (2011) va revisar la manera en què 

els professors responien als reptes d'acord amb el desenvolupament de la perspectiva 

global i va percebre com d’important rebutjar la tendència dels estudiants en “donar 

per descomptada la superioritat Europea” i que els professors necessiten, en aquest 

cas, disposar d’“una estratègia per fer que els estudiants canviïn els seus objectius i 

perspectives “de manera que siguin capaços de “reconceptualitzar d'aquestes 

qüestions” (p.30). 

 

Això vol dir que per comprometre’s a aprendre els aspectes relacionats amb el 

desenvolupament global s’ha de començar, potser, demostrant certa valentia per mirar 

més enllà del que veiem a primera vista i coneixem. Un punt de partida necessari per a 

qualsevol persona compromesa amb l'aprenentatge, per tant, hauria de ser el procés 

de demostrar que vivim en un món interconnectat i que els esdeveniments en 

qualsevol altra part del món tenen un impacte en nosaltres i el nostre entorn; i que, 

actualment, nosaltres vivim en l’anomenada “aldea global”. 

 

Poder i desigualtat 

 

En molts col·lectius compromesos amb el desenvolupament amb certa tendència a  

considerar el seu rol o paper de manera altruista. Això és conseqüència directa del 

contacte amb projectes de voluntariat, de recaptació de fons o d’ajuda als més pobres. 

L'enginyeria intervé en les societats sovint amb el recolzament del poder econòmic i 

amb el suport polític. Els projectes d’arreu del món, ja siguin carreteres, preses o 

introducció a noves tecnologies, han estat sovint liderats per una elit molt petita de 

companyies amb un gran poder. 

Comprendre què suposa aquest poder, com ha estat originat i com és utilitzat, és un 

prerequisit essencial en l'aprenentatge de l'Enginyer/a Global. 

 

Engineering Against Poverty, en tractar aquests problemes, n’identifiquen el seu punt 

de partida en el poder i la desigualtat: 

 

“Els problemes més fonamentals del desenvolupament són problemes entorn del 

poder. El món s'organitza d'una manera profundament injusta, i la gent pobre no 

té sovint el poder necessari per dur a terme millores que repercuteixin a les 

seves pròpies vides. L'objectiu del desenvolupament hauria de ser per tant el de 

capacitar aquelles persones que viuen en la pobresa per dur a terme millores 

que siguin significatives per a elles.” 
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Precisament, aquesta relació entre poder i desigualtat en el treball dels enginyer/es, ha 

de ser debatuda de manera més àmplia i persistent.  

Creença en la justícia social 

 

Hi ha proves, basades en casos del Regne Unit i d’altres països industrialitzats, que la 

relació entre la pobresa i l’enginyeria és un fort motor per a l'enginyer/a global en 

termes de justícia social (Bourn i Sharma, 2008). En aquest sentit, el treball i la visió 

d’Engineers Against Poverty (EAP) al Regne Unit esdevé un punt valuós de referència. 

EAP interpreta el seu paper així: “treballar amb la indústria, govern i societat civil per 

lluitar contra la pobresa i promoure el desenvolupament sostenible”. El seu objectiu és 

el d’influenciar la política corporativa i pública i ajudar al desenvolupament de 

solucions pràctiques requerides per crear ocupació, promocionar el desenvolupament 

empresarial i millorar l'educació i la formació”. 

 

La creença en la justícia social prové de múltiples influències tant a nivell personal, 

com social i cultural. Això implica el reconeixement que per a molta gent la 

preocupació davant la pobresa global els és originada en base a la seva posició moral 

que pot estar influïda per factors com ara l'experiència personal, la religió, el grups de 

treball, la família o els mitjans de comunicació. És en aquest procés d'aprendre més 

sobre temes i problemes entorn de la justícia social, així com en l'impacte que això té 

en els sistemes de valors del propi alumnat, on comença a ser rellevant el 

desenvolupament educatiu. 

 

D'altra banda, també és possible trobar individus fent campanya en contra de la 

pobresa global, però que no han establert una base en la relació dels valors que es 

troben darrera d’aquest fenomen. Valors com la justícia social o el desig d'una major 

equitat en diferents aspectes de les seves pròpies vides o d'altres persones. 

 

Aquestes creences en la justícia social, en voler fer del món un lloc millor en termes de 

major equitat i on tothom hauria de tenir les mateixes oportunitats de ser escoltats i 

compresos, deriven en debats sobre la ciutadania global i la relació entre l’educació i 

el canvi social. 

 

Compromís al diàleg, reflexió crítica i escolta de les diferents perspectives 

 

A un cert nivell, el pensament crític es podria veure reduït, simplement, al fet 

d’analitzar o estudiar diferents tipus o fonts d'informació, sospesant-ne les conclusions 

i, en base a aquestes, construir un mètode/procés de resolució de problemes. Però tal 

com suggereix Paul, les múltiples definicions del pensament crític deixen clar que és 
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molt més que això. En essència, determina que "el pensament crític és pensar sobre el 

pensament mentre estàs pensant, de manera que puguis millorar la teva forma de 

pensar’. En relació a això, estableix la importància de la millora personal d’un mateix 

(Paul, 1995, pàg. 91). 

 

Brookfield es refereix al pensament crític com "la caça de supòsits, sense intentar 

avaluar primer la seva precisió i validació, el seu encaix en la vida” (Brookfield, 2012, 

pàg. 7). Ell suggereix mirar les coses des de diferents punts de vista de manera que es 

pugui prendre una acció estant informat; és a dir, “acció que estigui basada en el 

pensament i l'anàlisi” (ibid, p. 13). 

 

En el context de l'educació en enginyeria, els següents elements són importants a 

l'hora d'incorporar el pensament crític. 

 

 Imaginar un ventall de perspectives globals, estudiant-ne els temes i 

problemes a través de diferents punts de vista o enfocaments. 

 Estudiar, de manera crítica, la manera en què els enginyers/es perceben 

d’altres països, i quins són aquells elements que han influenciat la nostra 

percepció, especialment a través dels mitjans de comunicació. 

 Veure quines són les causes de les desigualtats. 

 Explorar les relacions de poder, incloent qüestions com ara qui té el poder, 

qui no té veu per ser escoltat i qui se’n beneficia. 

 

En revisar com l'enginyeria ha participat en debats sobre el desenvolupament 

sostenible, Guerra (2012, p. 328) suggereix la importància de passar d'una 

interpretació de principis més àmplia, amb exemples descriptius a una xarxa comuna 

conceptual. Suggereix, també, que això és necessari no només per definir, analitzar i 

resoldre problemes; sinó per participar també de les decisions i les seves 

conseqüències. 

 

Pawley (2012), en les seves reflexions sobre el seu paper com a enginyer acadèmic, 

determina que és important practicar l'auto-reflexió crítica, i qüestionar qui defineix els 

problemes d'enginyeria i qui es beneficia de les solucions d'enginyeria i la justícia 

social. 

 

Aquests exemples suggereixen que hi ha acadèmics en l’àmbit de l’enginyeria que 

comencen a mirar de manera més crítica la seva pròpia professió. El que resulta més 

necessari, però, és l’aplicar aquesta reflexió crítica als temes de més actualitat, com 

són el poder, la justícia social i la perspectiva global per a promoure una estructura 

pedagògica més coherent per a la formació de l'enginyer/a global. 
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CONCLUSIONS. L’EDUCACIÓ EN ENGINYERIA 

 

Tal com s'ha anat veien en aquest capítol, tots els temes i conflictes esmentats, 

relacionats amb els problemes globals i sostenibilitat, poden ser vistos des de diferents 

perspectives i iniciatives basades en l’enginyeria. Hi ha quelcom però, en el que potser 

no s’ha fet prou incís, i això en la importància de promocionar una "perspectiva global” 

en termes pedagògics, és a dir, en l’enfocament de l’aprenentatge. Això significa que 

cal replantejar no només el contingut de les assignatures, sinó també quin mètode 

s’utilitza i la manera en què l’alumnat es compromet en aquest procés d'aprenentatge. 

Exemples com els que presenten Savage, Vanasupa i Stolk (2007) mitjançant el seu 

enfocament basat en projectes, són una demostració de tot el que s’ha anat explicant 

en aquest capítol. 

 

Però, si bé és cert, que l’escenari o context d’un problema són elements de molt valor 

en pràctiques i en investigacions in situ, en aquesta sessió volem recalcar la 

importància d’anar més enllà. Per a resoldre un problema no ens hem de centrar 

únicament en buscar una solució tècnica i aplicar-la; hem de tractar d’entendre el 

problema en totes les seves dimensions i problemàtiques. D’aquesta manera, la 

solució que trobem s’adequarà a totes aquestes dimensions i el problema serà resolt a 

tots els nivells.   

 

D’entre les moltes pàgines web que resulten una eina valuosa per estudiar els 

problemes des de diferents perspectives i qüestionar pressuposicions ja existents, en 

destaquem “Pictures of Success” (Imatges d’èxit) d’Earth Charter. A través de l'ús de 

fotografies, “Pictures of success” fa un recorregut per diverses històries d’èxits, en que 

s’ha ajudat a combatre la pobresa global i que donen suport al desenvolupament 

sostenible. Un exemple, en són les imatges en què es mostra com moltes persones a 

Ghana tenen accés a un telèfon mòbil mentre que la majoria no té accés a banys nets 

i higiènics. 

 

Un altre exemple fotogràfic dirigeix la seva mirada a la manera en què les comunitats 

indígenes, arreu del món, respecten i valoren les seves terres 

 

"Els nostres avantpassats han estat vivint en aquestes terres durant segles. Com 

que vam néixer connectats a aquesta terra no la podem deixar de banda, igual 

que ella tampoc pot deixar-nos a nosaltres." (Lodu Sikaka, dongria Kondh leader, 

Índia) 

 

Aquests i d’altres exemples fotogràfics proporcionen l'oportunitat d’establir un debat 

sobre aquests temes. De manera que es fa més fàcil promoure una perspectiva més 
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crítica i reflexiva envers els problemes que cal abordar, comprenent i sospesant les  

diferents perspectives i reconeixent que els factors externs, ja siguin econòmics, 

polítics o culturals, influeixen en les decisions que prenem. 

 

El concepte de l'enginyer/a global, tal com suggereix aquest capítol, és molt més que 

incorporar coneixements sobre problemes de caire global. Aquest concepte fa també 

referència a les “habilitats interpersonals”, com són el treball en equip i el respecte per 

d’altres cultures. 

 

Exemples com ara la web “Pictures of Success” proporcionen oportunitats per estudiar 

un ventall de problemes que són summament rellevants en enginyeria, problemes 

globals; vinculats a un desenvolupament sostenible. Començant per exemples reals 

del món en què vivim i mirant més enllà de la solució per comprendre quin és el 

veritable problema, quines en van ser les causes i quins agents són necessaris per 

arribar a una solució forma part del que entenem per un enginyer/a global eficaç. 

 



La dimensió global de l’educació en enginyeria  

 

Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 21 

BIBLIOGRAFIA 
 

Andreotti, V. 2010. Global Education in the 21st Century, two different perspectives on 

the post of postmodernism. International Journal of Development Education and 

Global Learning, 2(2), 5-22.  

 

Andreotti, V and De Souza, L.M. 2008. Translating Theory into Practice and Walking 

Minefields: Lessons from the project ’Through Other Eyes’. International Journal 

of Development Education and Global Learning. 1(1), 23-36. 

 

Beck, U. 2000. What is Globalisation. Polity Press, Cambridge. 

 

Bourn, D. 2008. Global Skills. Centre for Excellence in Leadership, London.  

 

Bourn, D. 2009. The Global Dimension to Engineering Education. Unpublished paper 

for Engineers Against Poverty.  

  

Bourn, D and Neal, I. 2008. The Global Engineer. Engineers Against Poverty, London. 

  

Bourn, D. 2009. Global Engineer - Strategies for the Way Forward. Unpublished paper 

for National University of Ireland, Galway. 

 

Bourn, D & Sharma, N. 2008. Global and Sustainability Perspectives within 

engineering. The Municipal Engineer. 2008: 199-205. 

 

Brookfield, S. 2012. Teaching for Critical Thinking. Josey-Bass, San Francisco. 

 

Caruana, V and Spurling, N. 2007. The Internationalisation of UK Higher Education: a 

review of selected material,  

http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/tla/lit_review_internation

alisation_of_uk_he.pdf  

 

Engineers Against Poverty/Engineers Without Borders (EAP/EWB). 2012. Proceedings 

of the “Changing Course” Global Engineering Education Conference, London.  

 

Fenner R.A., Ainger C.M., Cruickshank H.J. and Guthrie P.M. 2005. Embedding 

Sustainable Development at Cambridge University Engineering Department. 

International Journal of Sustainability in Higher Education. 6(3), 229-241. 

 

Gilbert, J. 2005. Catching the Knowledge Wave. New Zealand Council for Educational 

Research, Wellington. 

http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/tla/lit_review_internationalisation_of_uk_he.pdf
http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/tla/lit_review_internationalisation_of_uk_he.pdf


La dimensió global de l’educació en enginyeria  

 

Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 22 

Giroux, H. 2005. Border Crossings, Routledge, New York. 

 

Gough,S and Scott, W.A.H. 2007. Higher Education and Sustainable Development. 

Routledge, London. 

 

Guerra, A. 2012. What Are the Common knowledge and Competencies for Education 

for Sustainable Development and for Engineering Education for Sustainable 

Development? Proceedings of the SEFI 40th Annual Conference, Thessaloniki, 

Greece.  

 

Haydon, G. 2005. What kind of values education does development education need? 

The Development Education Journal. 11(2), 3-5. 

 

Inman, S. 2005. Making Values Central: the Partners in Change Project. The 

Development Education Journal. 11(2), 25-27. 

 

Knight, J. 2004. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and 

Rationales. Journal of Studies in International Education. 8(1), 5-31  

 

Lamb, A., Roberts, E., Kentish, J. & Bennett, C. (2007) Students as Active Global 

Citizens. Zeitschrift fur internationale Bildungsforschung und 

Entwicklungspadagogik. 30 Jahrgang, 1, 17-19. 

 

Mattiussi, E., Clifford, M., Short, T. 2013. The Global Dimension in the UK Engineering 

Curriculum: The EWB Challenge. Proceedings from the Engineering Education 

for Sustainable Development Conference, Cambridge, September 2013, pp. 61. 

 

Mitchell, C.A. & Baillie, C. 1998. On values, role models, and the importance of being 

me. Proceedings Annual American Society of Engineering Education 

Conference, Seattle, pp 3560 – 3570. 

 

Montgomery, C., Penlington, R., Perera, N., Tudor, J. Wilson, A. 2011. Educating the 

Global Engineer: Staff and student perspectives on embedding sustainable 

development practices into the engineering curriculum. Higher Education 

Academy-Engineering Subject Centre, York. 

 

Paul, R. W. 1995. Critical Thinking-How to Prepare Students for a Rapidly Changing 

World. Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, California.  

 



La dimensió global de l’educació en enginyeria  

 

Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 23 

Pawley, A. 2012. What Counts as Engineering: Towards a Re-definition, in Baillie, C., 

Pawley, A. and Riley, D. (eds.) Engineering and Social Justice, Purdue University 

Press, West Lafayette, Indiana, pp.59-86. 

 

Rizvi, F. and Lingard, B. 2010. Globalizing Education Policy. Routledge, Abingdon. 

 

Savage, R., Vanasupa, L. and Stolk, J. 2007. Collaborative Design Of Project Based 

Learning Courses: How to Implement a Mode of Learning that Effectively Builds 

Skills for the Global Engineer. American Society for Engineering Education. 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C

CoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.calpoly.edu%2Fcgi%2Fviewcont

ent.cgi%3Farticle%3D1002%26context%3Dmate_fac&ei=U6YUU-

mgM42V7Aa6n4DACA&usg=AFQjCNFVNlLttPiSbT5JYtTDVlAi-

xC35Q&bvm=bv.61965928,d.ZGU&cad=rja [Accessed 3 March 2014]. 

 

Schattle, H. 2008. The Practices of Global Citizenship. Rowman and Littlefield, 

Lanham, Maryland. 

 

Scheunpflug, A. 2011. Global Education and Cross-Cultural Learning: A Challenge for 

a Research-based Approach to International Teacher Education. International 

Journal of Development Education and Global Learning. 3(3), pp. 29-44. 

 

Smith, J.,Brown, L., Blachhall, L., O’Shea, J. 2010. New Partnerships Linking 

Universities and NGOs on Education for Development Engineering - Case Study 

From Engineers Without Borders Australia. Proceedings of the Joint International 

IGIP-SEFI Annual Conference 2010, Slovakia. 

 

Stearns, P. 2009. Educating Global Citizens in Colleges and Universities. Routledge, 

New York. 

 

Tallon, R. 2012. Emotion and Agency within NGO Development Education: what is at 

work and what is at stake in the classroom? International Journal of Development 

Education and Global Learning. 4(2), 5-22. 

 

Tormey, R. 2005. The costs of values: questioning the application of the term in 

development education. The Development Education Journal, 11(2), 9-11. 

 

Underhalter,E. and Carpentier, V. (eds.) 2010. Global Inequalities and Higher 

Education – whose interests are we serving? Palgrave, London. 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.calpoly.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1002%26context%3Dmate_fac&ei=U6YUU-mgM42V7Aa6n4DACA&usg=AFQjCNFVNlLttPiSbT5JYtTDVlAi-xC35Q&bvm=bv.61965928,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.calpoly.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1002%26context%3Dmate_fac&ei=U6YUU-mgM42V7Aa6n4DACA&usg=AFQjCNFVNlLttPiSbT5JYtTDVlAi-xC35Q&bvm=bv.61965928,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.calpoly.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1002%26context%3Dmate_fac&ei=U6YUU-mgM42V7Aa6n4DACA&usg=AFQjCNFVNlLttPiSbT5JYtTDVlAi-xC35Q&bvm=bv.61965928,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.calpoly.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1002%26context%3Dmate_fac&ei=U6YUU-mgM42V7Aa6n4DACA&usg=AFQjCNFVNlLttPiSbT5JYtTDVlAi-xC35Q&bvm=bv.61965928,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.calpoly.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1002%26context%3Dmate_fac&ei=U6YUU-mgM42V7Aa6n4DACA&usg=AFQjCNFVNlLttPiSbT5JYtTDVlAi-xC35Q&bvm=bv.61965928,d.ZGU&cad=rja


La dimensió global de l’educació en enginyeria  

 

Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 24 

Vitto,C. 2008. Cross Cultural’Soft Skills’and the Global Engineer: Corporate’Best 

Practices” and Trainer Methodologies. The Online Journal for Global Engineering 

Education. 3(1), 1-5. 

 

MATERIAL RECOMANAT 

 

Les següents pàgines web proveeixen material addicional que s’endinsa en els 

enfocaments pedagògics de com l’alumnat aprèn i es compromet amb els temes i 

qüestions globals.  

 

 www.picturesofsuccess.org - Aquesta web va ser creada per negocis 

compromesos amb qüestions globals i de sostenibilitat, però pot ser també 

utilitzada per professorat, acadèmics i grups comunitaris. 

 www.throughothereyes.org.uk – Un recurs on-line que mira l'aprenentatge des de 

diferents perspectives. 

 www.deeep.org - Pàgina web del Desenvolupament Europeu de l'educació, que 

proveeix d'una valuosa font d'informació i enllaços a diverses altres pàgines i 

presentacions.  
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RESUM 

 

Aquesta sessió té com a objectiu presentar el paper de la tecnologia per satisfer les 

necessitats humanes bàsiques. S'argumenta que la tecnologia juga un paper clau en el 

desenvolupament humà, ja sigui abordant directament les necessitats bàsiques (salut, 

nutrició, educació, etc.) o mitjançant l'expansió de les capacitats humanes a través d'un 

paper transversal (com es fa amb els serveis energètics, infraestructures de transport o de 

telecomunicacions). Per aquest motiu, hem de fer una crida a la comunitat internacional a 

comprometre‘s amb el foment de tecnologies per al desenvolupament humà. Identificant, 

primer, les barreres que dificulten el desplegament de solucions tecnològiques per a les 

persones pobres i, segon, el desenvolupament d'iniciatives per ajudar a superar aquestes 

barreres. Es presenten dos sectors tecnològics clau, un que està directament relacionat 

amb les necessitats bàsiques (aigua i sanejament) i l'altre, relacionat amb els impactes 

transversals (energia). En el cas de l'aigua i el sanejament s'han aconseguit avenços 

importants a nivell mundial en l'accés a l'aigua, però no pel que fa a la prestació de serveis 

de sanejament. Hi ha solucions tecnològiques, però s'han de combinar amb les 

metodologies per tal d’involucrar la gent en la seva gestió i la seva relació amb les mesures 

d'higiene. En el cas de l'energia, és important prestar atenció a l’impacte positiu en la salut 

de les cuines millorades i per a l'electricitat, com a fonts modernes d'energia, amb un ampli 

ventall d'aplicacions. Cal destacar els punts forts de l'energia renovable com una solució 

ecològica per al subministrament d'energia descentralitzada. 
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COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, seràs 

capaç de:  

 

 Visualitzar quin és el paper de la tecnologia en el desenvolupament humà. 

 Comprendre els aspectes socials associats a la implementació de tecnologies 

per al desenvolupament humà. 

 Conèixer les tendències i principals reptes d'algunes tecnologies clau. 

 

 

CONCEPTES CLAU 

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió:  

 

 Tecnologia per al desenvolupament humà 

 Tecnologia per a la satisfacció de necessitats bàsiques 

 Sectors tecnològics clau 

 Aigua i sanejament 

 Serveis energètics 

 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en els 

continguts del mòdul: 

 

 Es troba la tecnologia al servei de les necessitats bàsiques humanes de totes 

les persones? 

 Quines són les principals barreres que dificulten que la tecnologia estigui al 

servei del desenvolupament humà i com es poden superar? 

 Quina és la situació actual i els principals reptes d'alguns sectors tecnològics 

clau? 
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INTRODUCCIÓ 

 

Podem intercanviar instantàniament amb els nostres amics l'últim vídeo de youtube, mentre 

que més de 800 milions de persones pateixen desnutrició crònica al nostre planeta. El 

pressupost anual de la infraestructura de recerca del CERN, que recentment va provar 

l'existència del bosó de Higgs, està en el rang dels 1.000 milions d'euros, mentre que més 

de 2.400 milions de persones no disposen de sanejament adequat. Es troba la tecnologia 

realment al servei de les necessitats bàsiques de la humanitat? 

 

Contestar a aquesta pregunta no és tan senzill, ja que podem contrarestar els contrastos 

descrits en el paràgraf anterior amb molts exemples de tecnologies aplicades amb èxit per a 

reduir la pobresa. Només cal pensar en l'expansió de les vacunes o les millores en les 

tècniques agrícoles en les últimes dècades, i en l'impacte que aquestes tecnologies han 

tingut en grans capes de la població de països en desenvolupament.  

No, el debat seria massa reduccionista si ens limitéssim a descriure la tecnologia com a 

“bona” o “dolenta”. La tecnologia, com a producte social que és, respon a les dinàmiques 

socials, i es posarà decididament al servei de les necessitats humanes bàsiques si 

aconseguim que això sigui una prioritat en les nostres societats. Una vegada que nosaltres, 

com a comunitat internacional, prenguem aquesta opció, hem d'entendre les forces que 

mouen la tecnologia i analitzar les barreres que impedeixen el seu desenvolupament per 

intentar superar-les. 

 

En aquesta sessió, es reflexiona sobre el paper de la tecnologia en la satisfacció de les 

necessitats bàsiques, destacant els reptes als quals s'enfronta i donant alguns exemples de 

tecnologies clau per a assolir aquest objectiu. 

 

TECNOLOGIA I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

 

L'any 2000, l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir els Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni per ser assolits l’any 2015. Els 8 objectius i 18 fites 

establerts tenen el propòsit de reduir la pobresa a la meitat, abordant l'extrema pobresa en 

les seves diverses manifestacions i promovent la igualtat de gènere, l'educació i la 

sostenibilitat mediambiental (veure taula 1). Ja som a prop de l’any 2015 i, a partir de 

l'avaluació de les fites assolides i de les pendents, s’està debatent, en aquests moments, 

quins han de ser el següents passos. 
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Taula 1 Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM) i les seves fites 

OBJETIUS FITES 

1. Eradicar la pobresa 

extrema i la fam 

- Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, la proporció de persones 

que pateixen fam. 

- Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, la proporció de persones 

amb ingressos inferiors a un dòlar diari. 

- Aconseguir la plena ocupació i treball digne per a tothom, 

incloent-hi dones i joves.  

2. Assolir l'educació 

primària universal  

- Assegurar que el 2015, la infància d'arreu, nens i nenes per 

igual, siguin capaços de completar el cicle complet 

d'ensenyament primari. 

3. Promoure la igualtat de 

gèneres i l'autonomia de la 

dona 

- Eliminar les desigualtats entre els gèneres a l'ensenyament 

primari i secundari, preferiblement per a l'any 2005, i, en tots els 

nivells de l'ensenyament, abans de finals del 2015. 

4. Reduir la mortalitat 

infantil 

- Reduir en dues terceres parts, entre 1990 i 2015, la mortalitat de 

nens menors de cinc anys. 

5. Millorar la salut materna - Reduir en tres quartes parts, entre 1990 i 2015, la mortalitat 

materna. 

- Aconseguir l'accés universal a la salut reproductiva. 

 

6. Combatre la SIDA, la 

malària i altres malalties 

 

- Haver aturat i començat a reduir la propagació del VIH/SIDA  

l’any 2015. 

- Aconseguir, per al 2010, l'accés universal al tractament del VIH/ 

SIDA de totes les persones que el necessitin. 

- Haver aturat i començat a reduir la incidència de la malària i 

altres malalties greus  l’any 2015. 

7. Garantir la sostenibilitat 

mediambiental  

- Incorporar els principis del desenvolupament sostenible a les 

polítiques i programes nacionals i reduir la pèrdua de recursos del 

medi ambient. 

- Haver reduït i haver alentit considerablement la pèrdua de 

diversitat biològica l’any 2010.  

- Reduir a la meitat, per a l’any 2015, la proporció de persones 

sense accés sostenible a l'aigua potable i a serveis bàsics de 

sanejament. 

- Haver millorat considerablement, l’any 2020, la vida d'almenys 

100 milions d'habitants de barris marginals.. 

8. Fomentar una 

associació mundial per al 

desenvolupament  

- Desenvolupar encara més un sistema comercial i financer obert, 

basat en normes, previsible i no discriminatori. 

- Atendre les necessitats especials dels països menys avançats. 

- Atendre les necessitats especials dels països en vies de 

desenvolupament que no tenen litoral o que són petits estats 
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insulars. 

- Encarar de manera integral els problemes del deute dels països 

en vies de desenvolupament amb mesures, tant a nivell nacional 

com internacional, per aconseguir que el deute sigui sostenible a 

llarg termini. 

- En cooperació amb les empreses farmacèutiques, proporcionar 

accés als medicaments essencials a preus assequibles als països 

en vies de desenvolupament. 

- En cooperació amb el sector privat, donar accés als beneficis de 

les noves tecnologies, especialment, les de la informació i les 

comunicacions. 

 

Aquí però, no es pretén establir un debat sobre la validesa dels ODM, sinó assenyalar que 

si els ODM expressen un consens del que s'ha de fer per reduir la pobresa i satisfer les 

necessitats bàsiques, sembla, a primera vista, que la tecnologia (almenys en el sentit 

majoritari que donem al mot tecnologia) no es troba present, de forma explícita, en els 

objectius, excepte en el cas de l'objectiu 7 i en un parell de fites de l'objectiu 8. Però, això no 

és totalment cert, ja que la tecnologia pot ser una peça clau per assolir molts dels objectius, 

o, generalitzant, és una eina clau per a abordar la majoria de les dimensions de la pobresa i, 

per tant, per a ajudar a satisfer les necessitats humanes bàsiques arreu del món. 

 

Les pròpies Nacions Unides van encarregar, aprofitant l’avinentesa del Programa de les 

Nacions Unides per al Desenvolupament, PNUD (United Nations Development Program, 

UNDP), una reflexió sobre el paper de la tecnologia per al desenvolupament humà. En 

aquesta reflexió queda reflectida, explícitament, la relació entre el compliment dels ODM i el 

desenvolupament tecnològic [PNUD, 2001]. Tal com explica el UN Millennium Project: 

"La clau per superar el parany de la pobresa és augmentar el capital social de l'economia  -

en infraestructura, recursos humans i administració pública- fins al punt d'acabar amb 

l'espiral descendent i propiciar un creixement econòmic sostenible. Això requereix un fort 

impuls en inversions bàsiques d'ara al 2015. En infraestructures clau (carreteres, electricitat, 

ports, aigua i sanejament, sòl accessible per a habitatges, gestió mediambiental), en 

recursos humans (nutrició, control de malalties, educació) i en administració pública" [Sachs 

et al. 2005]. 

 

¿Com podem descriure aquest paper clau de la tecnologia en la satisfacció de les 

necessitats humanes bàsiques? La figura 1 esquematitza, segons el PNUD, la manera en 

què els canvis tecnològics contribueixen a la millora de les capacitats de les persones, 

impulsant així el desenvolupament humà. Hi ha tecnologies que directament amplien 

aquestes capacitats (per exemple, les infraestructures d'aigua potable que redueixen les 

malalties hídriques o les tècniques agrícoles que augmenten la productivitat dels cultius). 

Altres tecnologies hi influeixen de forma indirecta, ja sigui afavorint el creixement econòmic i 

l’increment de la productivitat; alliberant recursos econòmics que poden dedicar-se a 
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educació, salut o altres necessitats bàsiques, o, bé, que es poden reinvertir en el 

desenvolupament de noves tecnologies. D’altra banda, el desenvolupament de les 

capacitats humanes pot induir a la proposta d'innovacions i noves tecnologies. 

 

 

Figura 1 El cercle virtuós de la tecnologia i el desenvolupament 

En el si d’aquest capítol, identificarem la “tecnologia al servei del desenvolupament humà” 

com aquella tecnologia que serveix directament a les capacitats humanes o al 

desenvolupament humà. Tot i que la medicina, les comunicacions, l'agricultura, l'energia o 

la fabricació s'esmenten explícitament en l'esquema anterior, caldria afegir-ne algunes altres 

com l'aigua, el sanejament o l'habitatge. Però no podem perdre de vista en aquest context la 

connexió indirecta. Per exemple, els guanys de productivitat en la fabricació tèxtil o en el 

comerç induïdes per la tecnologia poden contribuir de manera significativa al 

desenvolupament humà si els recursos econòmics addicionals resultat d’aquests guanys 

s'inverteixen en necessitats bàsiques. 

En qualsevol cas, la figura 1 mostra un cercle virtuós, que dibuixa un horitzó de progrés 

continu i incremental. Fet que, sincerament, no sembla que es correspongui amb la realitat, 

si tenim en compte la distribució de la pobresa i l'expansió de la desigualtat arreu del món. 

Això, però, no hauria de resultar sorprenent: la tecnologia no és més que un producte social 

i, com a tal, respon a les demandes i prioritats de la societat. A més, cal mencionar que la 

tendència dominant a la societat no ha estat pas la de prioritzar l'eradicació de la pobresa, 

sinó la de satisfer les necessitats dels benestants. Per tant, podem dir que la tecnologia, en 

termes generals, ha estat al servei de les necessitats d’aquests últims. 
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Per això, en aquest tema sobrevola una qüestió de voluntat política, en què crides com la 

formulada pel Projecte del Mil·lenni de les Nacions Unides anteriorment esmentat hauria de 

servir per prioritzar l'ús de la tecnologia per al desenvolupament humà i la satisfacció de 

necessitats bàsiques de tothom. 

A la taula 2 s’exposa un primer llistat de sectors tecnològics que podrien ser estudiats. Es 

pot veure que no s'hi ha inclòs el sector mèdic (vacunes i altres medicaments), però això no 

és perquè no reconeguem la seva importància, sinó perquè, pel contrari, creiem que 

necessita d’un tractament específic. 

 

Taula 2 Classificació de les principals tecnologies per al desenvolupament humà. 

ÀREA SECTOR TECNOLÒGIC 

Serveis bàsics Infraestructures educatives 
Infraestructures sanitàries 
Aigua i sanejament 
Vivenda 

Infraestructures d’interès 

general 

Transport 
Serveis energètics 
Informació i Comunicació (TIC) 

Producció Agricultura, ramaderia, pesca 
Silvicultura 
Indústria 

Multisectorial Protecció mediambiental 

 

Però, fins i tot, si féssim cas a les crides a prioritzar tecnologies per al desenvolupament 

humà, i la voluntat política s'imposés en la comunitat internacional, cal reconèixer 

l'existència de barreres objectives que compliquen el poder fer realitat les promeses de la 

tecnologia. El PNUD, en el seu informe de 2001, en ressalta quatre: 

 

Necessitats diferents en salut, agricultura i energia. Moltes de les tecnologies necessàries 

per progressar en agricultura, salut i energia són diferents en funció de si ens trobem en 

climes temperats o tropicals. De manera que les solucions tecnològiques desenvolupades 

en països industrialitzats concebudes per abordar els seus propis reptes no sempre es 

poden transferir tan directament a zones tropicals. 

 

Baixos ingressos, institucions febles, infraestructures escasses. Els baixos ingressos, 

l'analfabetisme, la manca d'infraestructures tècniques i la debilitat de les infraestructures 

administratives, suposen una manca bàsica per a adoptar i adaptar les tecnologies a països 

pobres. 
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Mercats globals, preus globals. En un mercat global és habitual que el preu d’un producte 

determinat sigui similar en tots els països, la qual cosa pot fer que estigui fora de l'abast 

dels més pobres. Una millor estratègia que es podria emprar per a productes 

tecnològicament sofisticats (com pot ser un medicament per a la SIDA, per exemple) podria 

ser la de dividir el mercat global en diferents segments, en funció de la capacitat de 

pagament, la qual cosa seria beneficiosa per als països en vies de desenvolupament. Però, 

la por a les reimportacions i a les reaccions dels qui paguen més potencien el manteniment 

de preus únics. 

 

Mancances en les capacitats tecnològiques. Per capacitat tecnològica entenem l’habilitat de 

poder desenvolupar noves tecnologies o d’adaptar les tecnologies importades. Capacitats 

que poden ser necessàries per atendre les necessitats bàsiques de la població més pobra. 

Per a aconseguir aquestes capacitats tecnològiques, però, cal un sistema educatiu sòlid 

(que inclogui educació superior) i un ambient apropiat per a la investigació, el 

desenvolupament i la innovació. 

 

Per a superar aquestes barreres, s'han de fer esforços importants tant en el front 

institucional com en el front regulatori. El PNUD dóna també algunes idees bàsiques per 

dissenyar un full de ruta en l'aposta per tecnologies per a la satisfacció de les necessitats 

bàsiques: 

 

 Millorar les infraestructures públiques bàsiques: aigua, sanejament, energia, 

transport i telecomunicacions. 

 Millorar la qualitat del sistema educatiu, especialment en l’àmbit de la ciència i la 

tecnologia. 

 Crear xarxes entre universitats en àmbits regionals i també global en l’àmbit 

global. 

 Aprofitar l'èxode de professionals, mobilitzant-los en favor del desenvolupament 

dels seus països d'origen. 

 Enfortir les competències professionals en el mercat laboral, invertint en 

formació. 

 Promoure la innovació, dissenyant polítiques nacionals basades en la 

identificació de sectors tecnològics prioritaris en els quals invertir. 

 

Finalment, el PNUD proposa promoure unes iniciatives mundials per tal de construir una 

tecnologia al servei del desenvolupament humà: 

 

Crear associacions innovadores per a la investigació i el desenvolupament, unint esforços 

públics, universitaris i privats. Aquesta triple aliança pot aportar nous enfocaments per a 

crear tecnologies o treure partit de les ja existents. Però ha d'estar ben equilibrada, perquè 

cada soci aporti realment la seva visió i avantatge comparatiu. 
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Gestionar adequadament els drets de propietat intel·lectual. S'ha d’assolir un equilibri entre 

l'incentiu a la innovació i l'interès públic, per evitar que els drets de propietat intel·lectual 

siguin una barrera que impedeixi l'expansió dels beneficis derivats dels avenços tecnològics. 

 

Augmentar les inversions en tecnologies centrades en l'eradicació de la pobresa i el 

desenvolupament humà. La inversió pública és essencial per al desenvolupament 

d’aplicacions que no poden ser ateses pel mercat i els poders públics han de prendre el 

lideratge a l’hora de promoure-les, treballant estretament amb la indústria. 

 

Donar suport institucional regional i mundial. Sense cooperació internacional, la provisió en 

els mercats nacionals de molts béns públics pot disminuir o fins i tot quedar relegada. Calen 

iniciatives regionals i també mundials per a evitar-ho. 

 

Aquestes reflexions al voltant del paper de la tecnologia per al desenvolupament humà, 

impulsades pel PNUD, ja han tingut impacte en polítiques internacionals, regionals i 

nacionals i, tot i que encara hi ha molt a fer, també és cert que ja s'han fet alguns passos 

importants. En les properes seccions, veurem breument fins a quin punt això ha estat així 

analitzant dos sectors tecnològics: el de l'aigua i el sanejament, i el dels serveis energètics. 

Hem escollit aquests dos sectors pel fet que són representatius de dos "tipus de tecnologia". 

La primera, amb un impacte immediat en la salut i, per tant, en el desenvolupament humà i 

la segona, amb un caràcter més transversal, al servei d'un ampli ventall de necessitats. 

 

SECTOR TECNOLÒGIC 1: AIGUA I SANEJAMENT 

 

L'abast del problema 

 

L'aigua i el sanejament són un dels principals motors de la salut pública, fonamentals per a 

preservar la salut humana, especialment entre els nens. L'aigua és una necessitat bàsica 

que s'utilitza, entre d'altres coses, per al consum humà, el sanejament bàsic, la higiene 

personal, la producció d'aliments i la neteja. 

 

Les malalties relacionades amb l'aigua són la causa més comuna de malalties i morts en els 

països del sud. La falta de subministrament d'aigua potable i un inadequat sanejament i 

higiene estan directament relacionats amb diverses malalties com la diarrea, la malària, la 

esquistosomiasi, el tracoma, els helmints intestinals, etc. 

 

Segons l'Organització Mundial de la Salut, 1,8 milions de persones moren cada any degut a 

malalties diarreiques (inclòs el còlera) i 1,3 milions de persones moren de malària cada any, 

el 90% dels quals són nens menors de 5 anys. Una millor gestió dels recursos hídrics, un 
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accés segur a les instal·lacions d'aigua i sanejament i unes millors pràctiques higièniques, 

ajuden a reduir significativament la mortalitat. 

 

L'accés a l'aigua potable i al sanejament és també fonamental per a l'assoliment d'una vida 

digna, per a l'accés a l’educació i a oportunitats de treball. De la mateixa manera, també 

aquest accés també contribueix notablement al desenvolupament i al creixement econòmic. 

 

Alguns dels beneficis directes per a les persones resultants de l'accés segur a l'aigua 

potable i al sanejament són els següents: 

 

 De 0 a 4 anys: Reducció de la mortalitat infantil. 

 De 5 a 14 anys: Foment de l'assistència a l'escola, principalment de les nenes. 

 De 15 a 59 anys: Augment de la productivitat. 

 Les persones majors de 60 anys augmenten la seva esperança de vida. 

 

Situació actual 

 

Segons l'últim informe de les Nacions Unides sobre els Objectius de Desenvolupament del 

Mil·lenni, (The Millennium Development Goals Report 2013) [ UNDP, 2013 ], en els últims 

21 anys, més de 2,1 milions de persones han guanyat accés a fonts millorades d'aigua 

potable. El 1990, el 76% de la població mundial tenia accés a una font millorada d'aigua. El 

2010, aquesta cobertura va augmentar fins al 89 per cent de la població total; tot i que, 

malgrat els avenços, 768 milions de persones al món segueixen sense comptar amb un 

accés a una font millorada d'aigua. 

 

La figura 2 mostra els avenços en l'accés a l'aigua entre 1990 i 2011 en les diferents regions 

del món. La cobertura d'aigua potable es va incrementar en totes les regions, excepte la 

regió del Caucas i l’Àsia Central. L’Àfrica subsahariana i Oceania són les regions amb 

menor cobertura d'aigua potable al món. Per altra banda, el 83 per cent de la població 

sense accés a una font millorada d'aigua potable (636 milions) viu en zones rurals.  
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Figura 2 Percentatge de població amb accés a fonts millorades d’aigua, anys 1990 i 2011 [UNDP, 

2013] 

 

La Figura 3 mostra el percentatge de la població, en els diferents països del món, que 

utilitzava fonts millorades d'aigua potable l’any 2011. 

 

Figura 3 Percentatge de població amb accés a fonts millorades d’aigua potable el 2011 
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Tot i les millores que s'han produït en els últims anys, encara hi ha moltes fonts d'aigua 

millorades que no poden ser considerades segures per causa de la mala qualitat de l’aigua. 

Per això, tenint en compte la qualitat de l'aigua, el nombre de persones sense accés a 

l'aigua potable pot ser de dues a tres vegades més gran que les estimacions oficials. Per 

tant, molts dels països representats al mapa amb color groc o fins i tot blau passarien a 

estar de color vermell. 

 

Pel que fa al sanejament, les xifres són notablement pitjors. Més de 2.500 milions de 

persones al món no tenen instal·lacions millorades. D’aquests dos milions i mig, 1.000 

milions continuen havent de defecar a l'aire lliure. De 1990 a 2011, 1,9 bilions de persones 

van obtenir accés a una latrina o a altres serveis de sanejament millorats. Els majors 

progressos s'han fet a l'Àsia oriental, on la cobertura del sanejament va augmentar del 27%, 

l’any 1990, al 67 % el 2011. 

 

L’Àfrica subsahariana i l’Àsia meridional són les dues regions amb menor cobertura de 

sanejament. A l'Àfrica subsahariana, el 44% de la població utilitza instal·lacions no 

millorades i s'estima que un 26% d’aquesta població es veu obligada a defecar a l'aire lliure. 

Al sud de l’Àsia, la proporció de la població que fa servir instal·lacions no millorades ha 

disminuït al 18%, però, tot i així, és la regió amb més defecació a l'aire lliure (39%).  

 

La figura 4 mostra el percentatge de la població en 1990 i 2011 segons les diferents 

pràctiques de sanejament. Moltes persones al món han millorat les seves condicions de 

sanejament, però les millores no són suficients per a aconseguir la meta dels Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni en matèria de sanejament. 

 

 

Figura 4 Percentatge de la població segons les diferents pràctiques de sanejament [UNDP, 2013] 
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Intervencions prioritàries i futurs reptes 

 

En matèria d'aigua i sanejament, les intervencions prioritàries se centren principalment en la 

millora de les pràctiques de sanejament. Ningú hauria d’haver de defecar a l'aire lliure i totes 

les persones haurien de tenir accés a uns serveis de sanejament adequats. Pel que fa a 

l’abastament d’aigua, la mala qualitat és un tema molt important a resoldre. Totes les 

escoles i centres de salut haurien de tenir accés a una aigua segura i a un sanejament 

millorat. De la mateixa manera s’haurien de fomentar unes bones pràctiques d'higiene.  

 

L'Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer de manera explícita, l’any 2010, 

el dret humà a l'aigua i al sanejament, reafirmant que l’aigua potable i el sanejament són 

essencials per a la realització de tots els drets humans. Aquesta resolució ha canviat 

l'enfocament dels projectes d'aigua i sanejament i ha fet que es redefineixi el concepte 

d'accés. Segons el nou enfocament, l'accés a l'aigua i al sanejament té cinc aspectes clau: 

disponibilitat, qualitat, acceptabilitat, accessibilitat i assequibilitat [Alburquerque et al, 2012]. 

 

Per a la nova agenda de desenvolupament "post-2015", s'estan considerant els següents 

desafiaments que cal implementar: 

 

 Accés universal a l'aigua i al sanejament. 

 Protecció dels recursos hídrics. 

 Gestió de Riscos Naturals: Prevenció d'inundacions i sequeres. 

 Participació ciutadana en la gestió de l'aigua. 

 Ús eficient dels recursos hídrics. 

 

Algunes tecnologies i metodologies apropiades  

 

El model d'intervenció en els projectes d'aigua, sanejament i higiene (WASH), que es 

mostra a la figura 5, combina l'execució d'infraestructures d'abastament amb campanyes de 

sensibilització de bones pràctiques higièniques, on s’inclou la promoció de la construcció i 

ús de latrines. L'impacte positiu en la salut s'incrementa quan els projectes d'aigua integren 

la millora del sanejament i l'educació en bones pràctiques higièniques. [Ramos et al. 2013]. 
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Figura 5 Model d’intervenció d’aigua, sanejament i higiene (WASH) 

Per a assegurar la sostenibilitat dels projectes, s'ha de garantir que les instal·lacions d'aigua 

i sanejament són funcionals durant un període considerable de temps. Les tecnologies que 

s'hi utilitzin han de seguir els següents criteris: 

 La tecnologia ha de ser comprensible per a les persones responsables de 

l'operació i el manteniment. 

 El equips i recanvis han de poder ser fàcilment obtinguts a nivell local. 

 Els costos d'operació i manteniment han de ser a l'abast dels usuaris. 

 La tecnologia ha de ser acceptable per als beneficiaris. 

 

Tecnologies per a l’abastament d'aigua 

 

L'aigua per al consum humà sol ser captada tant d'aigües superficials com d’aigües 

subterrànies i, en alguns casos, directament de la pluja. Els principals mètodes utilitzats per 

a  captar l'aigua són els següents:  

 

Aigua de pluja: Principalment, es recull dels sostres de les cases i edificis comunitaris, que 

cal netejar amb freqüència. L'aigua se sol emmagatzemar en tancs propers. 

Aigües subterrànies: L'ús de les aigües subterrànies per a l'abastament d'aigua a les zones 

rurals és, de vegades, l'única opció. La disponibilitat de les aigües subterrànies no varia tant 

com en les superficials i, per això, és una bona opció per als períodes de sequera. La 

captació d'aigua subterrània necessita una considerable inversió inicial, ja que cal perforar i 

construir un pou i implementar un sistema de bombament. El sistema de bombeig ha de ser 
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dissenyat en funció de les necessitats de la població i, a la vegada, ha de ser assequible. 

Les poblacions rurals dels països del sud són sovint petites, aïllades i amb un baix poder 

adquisitiu, per la qual cosa les bombes manuals són la tecnologia més utilitzada, ja que són 

l’opció més factible considerant la rel·lació cost-eficàcia. A continuació es relacionen alguns 

dels tipus de bombes manuals més utilitzades: 

 

 Bombes d'èmbol. Se subdivideixen al seu torn en aspirants (amb altura màxima 

d'aspiració al voltant de 7,5 m) i impel·lents (tenen l'èmbol submergit i poden 

impulsar en pous amb el nivell d'aigua per sota dels 50 m des de la cota del 

terreny). Aquestes últimes s'han desenvolupat enormement en els últims anys. 

Entre les més conegudes en contextos de desenvolupament es poden citar les 

següents: Afridev, Índia Mark i Nira. Totes elles amb una gran implantació a 

Àsia i Àfrica. 

 Bombes volumètriques de cadufs. La més usual és la bomba de corda. En 

aquest tipus de bombes, l'aigua és elevada mitjançant el lliscament d'uns 

èmbols enfilats en una corda, per l'interior d'un tub de plàstic, mitjançant un 

moviment ascendent continu que dificulta el retrocés de l'aigua atrapada sobre 

els èmbols. La regió on s’utilitzen de manera més generalitzada aquestes 

bombes és l’Amèrica Central, tot i que també s'estan implantant en algunes 

zones d'Àfrica. 

  

Aigua superficial: La captació ha d'estar situada en una deu o riu que no sigui estacional. 

Això vol dir que que és molt important que el riu o brollador on se situï la captació mantingui 

el seu cabal al llarg de tot l'any. La captació ha d'estar degudament protegida de possibles 

fonts de contaminació. En la següent figura es mostren les característiques principals d'una 

captació en una deu. 
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Figura 6 Secció transversal de la cambra de captació d’aigua en un manantial 

Tecnologies per al sanejament bàsic  

En zones rurals i zones urbanes marginals, el sanejament bàsic sol realitzar-se mitjançant 

latrines. Les latrines VIP (Ventilated Improved Pit) són la tecnologia més utilitzada (vegeu la 

figura 7). Aquest tipus de latrines es diferencia de les tradicionals perquè té un tub de 

ventilació que impedeix l'entrada d'insectes i males olors.  

L'aire entra per l'orifici de la latrina i passa pel tub de ventilació, creant un corrent d'aire 

ascendent. El moviment ascendent de l'aire elimina les males olors. El tub de ventilació té 

una malla de calibre fi a la part superior, per evitar l'entrada de mosques. La superestructura 

de la latrina necessita ser estable i tenir sostre. 
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Figura 7 Latrina VIP (Ventilated Improved Pit Latrine) 

Metodologies per a la promoció de la higiene 

 

A continuació s'esmenten algunes metodologies participatives que s’utilitzen habitualment 

per tal de millorar la higiene, i educar i promoure uns hàbits higiènics adequats, [Peal et al. 

2012], [Gibbs et al. 2002]. 

PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation): és una metodologia 

d'aprenentatge participatiu que busca ajudar a les comunitats a millorar els hàbits d'higiene, 

reduir les malalties diarreiques i fomentar una gestió eficaç dels serveis d'aigua i 

sanejament comunitaris. Aquesta metodologia estableix les activitats participatives que es 

desenvolupen a la comunitat. 

CHC (Community Health Clubs): Els CHC són organitzacions voluntàries que promouen, 

d'una manera informal, les bones pràctiques higièniques a la família. Varien en grandària i 

composició de 40 a 200 persones, homes, dones i nens de tots els nivells educatius. 

Aquestes organitzacions són formades per una persona externa especialitzada en higiene, 

que els ensenya activitats de promoció d'higiene per tal que les desenvolupin, 

posteriorment, amb les famílies de la comunitat. 
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WASH a escoles: Aigua, Sanejament i Higiene (WASH) a les escoles se centra a 

proporcionar als nens un ambient d'aprenentatge eficaç i saludable i canviar el 

comportament d'higiene dels escolars. Aquesta metodologia reconeix i utilitza la capacitat 

dels escolars per actuar com a agents de canvi dins d'una comunitat. 

Child-to-Child (CTC): és un enfocament de promoció de la salut i desenvolupament 

comunitari que es porta a terme pels nens i nenes. Es basa en la creença que els nens i 

nenes poden participar activament en les seves comunitats i en la solució dels problemes. 

 

En conclusió, la comunitat internacional ha acceptat que l'accés a l'aigua i al sanejament és 

un dret humà i, podem dir que, en el context dels ODM, s'han fet importants progressos per 

millorar l'accés a l'aigua. No passa el mateix, però, amb la prestació de serveis de 

sanejament. Hi ha solucions tecnològiques, però s'ha de posar l'accent en l'enfocament de 

la intervenció, que uneix l'aigua i el sanejament amb les pràctiques d'higiene i la promoció 

de la participació de totes les parts interessades en el procés. 

 

SECTOR TECNOLÒGIC 2: ENERGIA 

 

Situació general 

 

Als països desenvolupats hi ha un accés universal a l'electricitat, mentre que 

aproximadament el 22% de la població mundial (més de 1500 milions) no té cap accés a 

l'electricitat. D'altra banda, la biomassa (llenya, carbó vegetal, residus animals o agrícoles, 

etc.) és l'única font d'energia per a prop del 40% de la població mundial (2.700 milions de 

persones). Més del 95% d'aquesta població pertany a l’Àfrica subsahariana o regions 

subdesenvolupades d'Àsia, tal i com es mostra a les figures 8 i 9. 
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Figura 8 Població mundial sense accés a l’electricitat [IEA 2010] 

 

 

Figura 9 Percentatge de la població que depèn de la biomassa [IEA 2006] 

És evident que l'accés a fonts modernes d'energia, i a l'electricitat especialment, és 

essencial per vèncer la pobresa [PNUD, 2005]. A la figura 10 es pot observar com aquells 

països que consumeixen menys electricitat tenen un baix índex de desenvolupament humà 

(IDH); i com per assolir un IDH per sobre del 0,8 és imprescindible un gran augment del 

consum energètic per càpita, mentre que amb només un petit augment del consum 

s'aconsegueix un gran avanç en l'IDH dels països pobres.  
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Existeix a més, una sòlida experiència que demostra que evitant la manca d'electricitat i la 

dependència de la biomassa com a font única d’energia, es redueixen de manera 

significativa les malalties respiratòries i les desigualtats de gènere. Per exemple, a la figura 

11 es compara l'impacte de la pol·lució de l'aire en els habitatges (deguda principalment a 

l'ús de la biomassa) en el nombre de morts anuals i el nombre de morts degut a altres 

malalties (com la malària, la tuberculosi i el VIH). 

 

 

Figura 10 Relació entre l’Índex de Desenvolupament Humà (HDI) i el consum anual d’electricitat per 
càpita [IEA 2004] 

 

Figura 11 Morts prematures anuals el 2008 degut a la pol·lució de l’aire en les vivendes i a altres 
malalties, i projeccions de l’Organització Mundial de la Salut per a l’any 2030 [IEA 2010] 
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El PNUD considera que per a tenir una vida digna és necessari un consum d'energia de 0,5 

kWh/dia per càpita. Però aquest valor és de 0.22 kWh/dia, aproximadament, als països més 

pobres, mentre que, als països més rics, aquest valor és cent vegades major: 22 kWh/dia. 

 

La reducció d'aquesta desigualtat no és un problema tècnic o econòmic sinó polític. Amb 

només el 3% addicional de les inversions mundials previstes en energia fins a l'any 2030 

s'aconseguiria l'accés universal a l'energia. En aquest sentit, resulta clau valorar la 

sostenibilitat de les fonts d'energia: les energies renovables són essencials per a fer front a 

aquest problema i, a més, ajuden a combatre el canvi climàtic [IEA 2013]. 

 

Intervencions prioritàries 

 

Emmarcant-los en el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, els usos 

comunitaris, socials i productius de l'energia han de gaudir de prioritat, tenint sempre en 

compte la perspectiva aportada per les anomenades tecnologies apropiades. 

 

Prenent l'energia elèctrica com a referència, es consideren prioritaris els usos següents: 

 

 Serveis de salut: il·luminació, refrigeració de vacunes i medicaments, d’altre 

equipament sanitari, preparació d'aliments, calefacció i aire condicionat on sigui 

necessari. 

 Instal·lacions d'educació i formació: similar al cas anterior però amb algunes 

particularitats per a l'ús d'ordinadors, projectors, vídeos o mitjans de 

comunicació. 

 Instal·lacions de telecomunicacions: faciliten la connexió de llogarets aïllats 

amb la resta del món. Encara que l'energia consumida per aquestes 

instal·lacions és normalment molt petita, el seu efecte és molt important: 

telèfon, ràdio, televisió, telemedicina, accés a correu electrònic, internet, etc. 

 Instal·lacions de bombament d'aigua: subministren aigua potable i aigua per a 

l'agricultura i ramaderia. 

 Instal·lacions de producció: petites agroindústries per a processar productes 

agrícoles, ramaders o piscícoles de la zona, tallers electromecànics, etc. 

 Altres variants, com ara punts de càrrega de bateries, telèfons mòbils, etc. 

 

A part d'aquestes prioritats per a satisfer les necessitats bàsiques, s'hauria de 

considerar l'electrificació domiciliària si les condicions econòmiques ho permeten. 
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Opcions tecnològiques 

 

L'opció tecnològica ha de ser aquella més adequada a les característiques específiques de 

cada emplaçament. Les solucions basades en l’implementació de generadors dièsel, 

àmpliament utilitzats fins ara, estan essent substituïdes per solucions basades en energies 

renovables. Aquestes últimes s'han revelat com un mitjà extraordinari per a l'electrificació en 

països en vies de desenvolupament, especialment en zones rurals allunyades de la xarxa 

elèctrica nacional. La major part de la població sense accés a l'energia es troba en l'entorn 

rural. En gran part d'aquests casos l'extensió de la xarxa elèctrica no es pot dur a terme per 

motius econòmics o tècnics i els sistemes de generació aïllats són una solució viable.  

 

Es distingeix entre sistemes aïllats amb un tipus únic de font de generació d'energia 

(sistemes aïllats) o aquells que combinen més d'un recurs energètic (sistemes aïllats 

híbrids). Les principals característiques dels sistemes aïllats és que necessiten sistemes de 

regulació i emmagatzematge de l'energia (típicament bateries). Un obstacle freqüent 

d'aquests sistemes és que es necessiten una forta inversió inicial. 

 

Els principals avantatges de les tecnologies apropiades, basades en energies renovables, 
són: 

 L’ús de recursos naturals distribuïts que fàcilment es troben en qualsevol 

emplaçament. 

 Són projectes modulars, ajustables a l'entorn familiar o comunitari i escalables. 

 Tant la tecnologia com el manteniment són relativament senzills. 

 No hi ha cost de combustible. 

 Considerant les precaucions oportunes no tenen un impacte negatiu sobre el 

medi ambient. 

 

A continuació es relacionen les fonts d'energia més comunes per a zones rurals aïllades, 

deixant a banda el possible accés i utilització de carbó, de derivats del petroli o de gas 

natural. Un estudi més profund sobre l'aplicació d'energies renovables per a l'electrificació 

de zones rurals es pot trobar a [Rolland, 2011]. 

 

Biomassa: 

 Cal destacar l'ús de les "cuines millorades" o cuines eficients de llenya, en 

comptes de la utilització del foc obert a l'interior dels habitatges. Aquestes són 

promogudes per les agències de desenvolupament ja que tenen un gran 

impacte en la millora de la salut de les famílies en treure el fum dels habitatges 

a través d’una xemeneia i també perquè redueixen significativament el consum 

de llenya (entre el 40 i 70 % depenent del tipus). La relació cost -benefici és 

extraordinàriament favorable. 
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 Biocombustibles líquids (biodièsel i bioetanol). Tenen un gran potencial, però 

s’ha de parar especial atenció en evitar que la seva producció afecti 

negativament la seguretat alimentària dels països pobres. 

 Carbó vegetal. S'ha emprat molt en el passat però el seu consum tendeix a 

reduir-se. 

 Biogàs. La seva producció ha augmentat enormement, especialment en petites 

granges (biodigestors). 

 

Energia Solar: 

 La tecnologia solar fotovoltaica (FV) s'utilitza cada vegada amb més freqüència. 

Els plafons fotovoltaics permeten una producció directa d'electricitat. També hi 

ha aplicacions per al bombament d'aigua.  

La generació mitjançant tecnologia solar fotovoltaica té la limitació que només 

produeix electricitat durant el dia; per tant, requereix que es disposi d'una 

instal·lació d'emmagatzematge d'energia (bateries) per al consum durant la nit 

(il·luminació, etc.). 

 Els sistemes FV independents de la xarxa ofereixen una solució senzilla i 

rendible per cobrir les necessitats d'electricitat d'habitatges individuals 

(sistemes solars domèstics), edificis públics i comerços. 

 Els plafons tèrmics solars s'utilitzen per a escalfar d'aigua. 

 Les cuines solars poden ser emprades de forma eficient només quan es 

disposa de radiació suficient. 

 

Minieòlica:  

L’energia del vent es converteix en electricitat mitjançant aerogeneradors. És una tecnologia 

bastant senzilla, lluny de la complexitat dels grans aerogeneradors, i que, a més, pot 

fabricar-se localment. Els petits aerogeneradors tenen una potència elèctrica d’entre 0,1 i 

100 kW. La producció elèctrica varia en funció dels patrons de vent de la zona. 

Desafortunadament, en molts casos no es disposa de les dades necessàries i suficients 

sobre les característiques del vent en una zona i això impedeix el dimensionament adequat 

dels aerogeneradors.  

 

Micro i minicentrals hidràuliques:  

Una central hidràulica és un projecte relativament complicat que requereix inversions 

significatives, però que pot produir una gran quantitat d'energia elèctrica si hi ha disponible 

un salt d'aigua suficient a la vora. Quan es parla de micro i minicentrals, els costos i la 

complexitat del projecte es redueixen. Existeixen turbines especials per aprofitar el corrent 

dels grans rius per centrals de petita potència. 
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Implementant tecnologies apropiades 

 

Cuines millorades: 

El nombre de cuines millorades ha crescut enormement a tot el món des dels anys 70. 

Aquest progrés ha estat molt notable en països com la Xina (fins a l'any 1998, 185 milions 

d'habitatges rurals havien millorat les seves cuines de llenya o carbó), l’Índia, Vietnam, i 

alguns països de Llatinoamèrica (com el programa de 'Per un Perú sense fum ' per instal·lar 

mig milió de cuines entre 2009 i 2011) entre d’altres. Per contra, malgrat els esforços de les 

ONG, a l'Àfrica no hi ha hagut un progrés significatiu en aquest camp.  

 

La Fundació de les Nacions Unides ha creat recentment l'aliança "Alliance for Clean Cook 

STOVES (100 by '20 goal)" amb l'objectiu d'instal·lar 100 milions de cuines netes i eficients 

abans de l'any 2020. Tot i que reconeix que aquest nombre és encara molt baix, l'Aliança 

fomenta la creació de consorcis público-privats per promoure futurs projectes a petita i gran 

escala. 

 

Sistema solar domèstic: 

Els sistemes solars domèstics (Solar Home Systems, SHS) tenen al voltant de 30 anys 

d'antiguitat i són el símbol dels sistemes FV autònoms. És probablement el sistema més 

conegut i instal·lat d'energies renovables a tot el món. No obstant això, la indústria FV 

continua invertint en noves solucions i en la millora dels components. En general, un 

sistema autònom d'energia FV es pot definir com un sistema independent de la xarxa amb 

un o diversos mòduls FV i diversos aparells per a un ús particular. El nombre de SHS 

instal·lats actualment resulta difícil d'estimar, però supera fàcilment els diversos milions. 

 

Petita energia eòlica:  

L'energia eòlica ha crescut extraordinàriament des de l’any 2000 a tot el món. A Europa, 

l'increment anual en els passats 17 anys (1995-2011) ha estat del 15.6%. De manera que 

l'any 2011 va cobrir més del 6% de la demanda anual d'energia elèctrica (a Espanya, el 

16%).  

 

Als països en vies de desenvolupament s’ha experimentat un creixement més suau, però 

diverses ONG com ITDG (Intermediate Technological Development Group), Practical Action 

o ARE (Alliance for Rural Electrification) defensen la petita energia eòlica com una 

tecnologia apropiada per a molts dels seus àmbits de treball. Per exemple, ARE està duent 

a terme una campanya d'informació (Small Wind Campaign) per fomentar el desplegament 

d'aquesta tecnologia en diversos països, especialment per a consum propi en comunitats 

petites i aïllades. 
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CONCLUSIONS 

 

El paper de la tecnologia en la satisfacció de les necessitats humanes és crucial. Hi ha 

aplicacions directes que promouen la salut, l'educació i l'expansió de les capacitats 

humanes i també vies indirectes que fan que els beneficis de la tecnologia també vagin 

destinats al desenvolupament humà. Com a producte social que és la tecnologia està al 

servei de les prioritats de la societat i, per això, és urgent fer una crida a la comunitat 

internacional per a promocionar tecnologies per al desenvolupament humà. 

 

Cal identificar les barreres que dificulten el desenvolupament tecnològic i prendre iniciatives 

decidides per tal de superar-les. Pel que fa al cas de l’Aigua i el sanejament, considerant-los 

com a dues tecnologies representatives amb un impacte directe en el desenvolupament 

humà, i en el cas de l’Energia, com a exemple de tecnologia amb un caràcter més 

transversal, s’ha fet una revisió a la situació actual del sector, les prioritats que s'han de 

prendre des de la perspectiva del desenvolupament humà i alguns aspectes tecnològics 

bàsics.  

 

Tal com el PNUD destaca en un dels seus informes: "Hi ha una necessitat especifica de 

tecnologies que satisfacin les necessitats dels pobres " 
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MATERIALS RECOMANATS 

 

Practical Action ha editat una sèrie d'interessants vídeos que mostren tecnologies 

apropiades de diferents categories: Energia, alimentació, aigua i sanejament i  

construcció. http://practicalaction.org/video/ 

També pot ser d'interès consultar la pàgina web de ONGAWA, amb materials de diferent 

tipus relacionats amb Aigua, TIC, Energia i Agricultura.  

http://www.ongawa.org/area-de-trabajo/ 

La Reial Acadèmia d'Enginyeria Espanyola va publicar recentment un treball sobre 

Tecnologies per al Desenvolupament Humà en comunitats aïllades. Descriu i analitza 

les diferents tecnologies, a més d'abordar qüestions relacionades amb la cooperació 

per al desenvolupament en aquests sectors.  

http://www.raing.es/es/publicaciones/libros/tecnolog%C3%AD-para-el-desarrollo-

humano-de-las-comunidades-rurales-aisladas 

Alguns materials d'interès sobre Aigua, Sanejament i Higiene: 

The Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking - Water (GLAAS) - 2012 

Report. Informe sobre la capacitat dels països per progressar vers la meta d'Aigua i 

Sanejament dels ODM i en l'eficàcia de les agències internacionals per facilitar el 

procés. http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/204405/ 

WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (JMP). Informe 

sobre el progrés en els indicadors d'aigua i sanejament dels ODM. 

http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/204410/ 

Gender Mainstreaming in Water and Sanitation in African Cities (UNHABITAT) (Video). 

http://www.unhabitat.org/video.asp?cid=8732&catid=7&typeid=60&subMenuId=0 

Sanitation: A human rights imperativ. Document que defineix el sanejament en termes de 

drets humans, destacant les accions prioritàries que han d'emprendre governs, 

organitzacions internacionals i societat civil.  

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2927 

ON THE RIGHT TRACK: Good practices in realising the rights to water and Sanitation. 

Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/BookonGoodPractic 

Post -2015 WASH targets and indicators. A review from a Human Rights Perspective. 

ONGAWA. http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2013/12/WASH-Human-

Rights-post-20152.pdf 

A Manual on Hygiene Promotion. UNICEF. http://www.unicef.org/wash/files/hman.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/BookonGoodPractic
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Sanitation Methodologies. WORLD BANK http://www.wsp.org/Hygiene-Sanitation-Water-

toolkit/BasicPrinciples/Methodologies.html 

Alguns suggeriments per al sector de l'Energia: 

World Energy Outlook 2013. International Energy Agency. Aportant les dades més recents, 

el World Energy Outlook 2013 presenta la situació actual i les projeccions fins 2035, 

sector a sector, regió a regió i escenari a escenari. 

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/ 

Poor people energy outlook 2013. Practical Action. El document se centra en l'important 

paper que l'energia juga per transformar la vida dels pobres. Prioritza la seva 

perspectiva i proposa eines concretes per millorar l'accés a l'energia. 

http://practicalaction.org/ppeo2013 

Guía de Buenas Prácticas en Energía y Cooperación. Coordinat per Energia Sense 

Fronteres, en col·laboració amb algunes ONG espanyoles (ONGAWA entre elles) 

http://energiasinfronteras.org/images/stories/Estudios/101115_guiabuenaspracticas_e

sf.pdf 

Evidence of Benefits for Poor People of Increased Renewable Electricity Capacity: Literature 

Review. Institute of Development Studies. Estudi que identifica les evidències en la 

relació entre capacitat de generació elèctrica i beneficis per als pobres, a més de 

explorar les polítiques que ajuden a maximitzar aquesta relació 

http://www.ids.ac.uk/publication/the-evidence-of-benefits-for-poor-people-of-increased-

renewable-electricity-capacity-literature-review 



3FOTO: Estudiants espanyols en un curs
d’informàtica en  Cuzco, Perú. ONGAWA.
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RESUM  

 

El descobriment de com utilitzar i manipular el foc data d'uns pocs centenars de milers 

d'anys enrere i representa la primera manifestació de l'energia al servei de la 

humanitat. Gràcies a l'habilitat per controlar el foc es va poder disposar de calor, de 

llum i d’un ventall d’alimentació molt més ampli; des d’aquest moment es va poder 

conservar plantes i animals, per ser consumits més endavant, amb la qual cosa, es va 

reduir la necessitat d'un abastament diari. Posteriorment, amb el desenvolupament de 

l'agricultura, l'energia solar directa va suposar una important contribució al 

desenvolupament local. De la mateixa manera, la domesticació d'animals va significar 

una energia addicional a poder ser utilitzada en la ramaderia i el transport terrestre. 

Gràcies a la capacitat creixent per controlar les fonts d'energia naturals, els humans 

van començar a treballar els metalls, la ceràmiques o el vidre, al mateix temps que 

seguien progressant en el camp de l'escriptura, la literatura, la ciència o les arts. 

 

Això ens mostra que l'energia i el desenvolupament humà han estat sempre 

interconnectats de dues maneres: 

 La disponibilitat de l'energia va permetre a la humanitat perllongar les 

seves vides i millorar-ne la qualitat en poder dedicar temps a d’altres 

activitats més enllà de les de subsistència. 
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 El conseqüent desenvolupament sociocultural va permetre el 

descobriment de noves fonts d'energia, processos i tecnologies per a un 

ús més eficient de l’energia. 

 

Aquestes interconnexions es van fent més evidents amb la primera i segona revolució 

industrial, moment en què l'escenari energètic va canviar els sistemes de baixa 

potència per sistemes d’alta potència o potència intensiva i, més recentment, amb la 

generació d'energia mitjançant fissió nuclear controlada. Va ser, exclusivament, a la 

segona meitat del segle XX quan la preocupació pel canvi climàtic va fer dirigir 

l'atenció a les energies renovables. 

 

Avui en dia, l'oportunitat de superar les conseqüències negatives produïdes pel 

desenvolupament depèn, en gran part, de l'accés a l'energia i de la seva disponibilitat. 

L'accés a l'energia pot contribuir a la reducció de la pobresa de la següent manera: 

 

 Reduint el temps que les dones dediquen a les tasques domèstiques. 

 Habilitant l'accés a recursos educatius i comunicatius en escoles i llars. 

 Mitigant l'impacte de la pol·lució de l'aire en dones i nens. 

 Permetent l'accés a millors recursos mèdics per a l’atenció materna. 

 Enfortint les activitats generadores d'ingressos. 

 

En aquest escenari, la contribució de l'enginyeria en la cooperació energètica 

internacional es pot considerar com un marc interdependent, en què el principal 

objectiu és la provisió d'accés energètic per enfortir el desenvolupament local. Els 

professionals de l'energia interactuen amb altres agents per tal de definir i implementar 

accions adaptades, i proporcionar solucions innovadores i tecnologies apropiades, 

alhora que es desenvolupa la capacitat les comunitats locals i s’hi promou un sentit de 

la propietat. El coneixement, les habilitats i les competències dels i les enginyers/es 

han de, per tant, adaptar-se i cenyir-se a aquest marc. 

 

Fent referència al document editat per l'Organització Educativa, Científica i Cultural de 

les Nacions Unides (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, 

UNESCO) "Iniciativa de l'Enginyeria Sostenible" (Sustainable Engineering Initiative) 

[Lozano and Lozano 2013, UNESCO], algunes escoles d'enginyeria han estat pioneres 

en la incorporació de la ciència de la sostenibilitat als seus estudis. El repte que 

suposa defensar i donar suport al desenvolupament sostenible s'ha convertit, també, 

en part de la missió del Politècnic de Milà, en línia amb els seus objectius 

internacionals. 
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COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, 

seràs capaç de:  

 

 Identificar els reptes de l'actual cooperació internacional, juntament amb la 

importància de l'accés a l'energia en el marc del desenvolupament global.  

 Entendre per què el sector energètic és, per defecte, un escenari d'acció 

multidisciplinari.  

 Entendre el paper dels i les enginyers/es en un marc amb múltiples agents 

i múltiples objectius.  

 Definir les competències transversals, les aptituds i les actituds 

necessàries per operar en l'àmbit del desenvolupament sostenible.  

 Identificar les característiques de les solucions apropiades i com fomentar 

els processos de capacitació.  

 Entendre el paper de la formació en la preparació de noves figures 

professionals. 

 

 

CONCEPTES CLAU 

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió:  

 

 Desenvolupament sostenible  

 Accés a l'energia  

 Energia per al desenvolupament sostenible  

 El paper dels enginyers i les enginyeres  

 Visió a múltiples nivells 

 Tecnologia apropiada per a cada cas  

 Capacitació 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en 

els continguts del mòdul:  

 

 Quins són els reptes de la cooperació internacional i com contribueix 

l'energia al desenvolupament sostenible?  

 Quins són els principals reptes del sector de l'energia en relació amb el 

desenvolupament sostenible?  
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 Quin és el paper de l'enginyeria de l’energia en el context de la cooperació 

per al desenvolupament?  

 Quines són les aptituds i actituds necessàries per a la futura generació 

d'enginyeres i enginyers?  

 Quines són les característiques d'una solució òptima i com es pot 

promoure la capacitació dels diferents agents?  

 Quina és la contribució de l'entorn educatiu en la preparació de nous 

professionals? 
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INTRODUCCIÓ  

  

L'energia representa un dels pilars de la sostenibilitat. Actualment, a nivell 

internacional s'està debatent el paper de la universitat i l'educació en enginyeria en el 

desenvolupament sostenible. De fet, el clam popular per un creixement i 

desenvolupament més sostenible i, per tant, una distribució més equitativa de 

l'energia, el menjar i l'aigua, representa, en l'actualitat, un gran repte que no es pot 

assolir sense el paper proactiu de l'entorn educatiu. Per aquest motiu, a nivell global, 

s'estan llançant diferents iniciatives internacionals per motivar i implicar la comunitat 

científica en aquest repte. 

 

El llançament de la Xarxa de Solucions per al Desenvolupament Sostenible de les 

Nacions Unides (United Nations Sustainable Development Solutions Network, SDSN) 

per part de la Secretaria General de les Nacions Unides el 2012, representa un 

reconeixement institucional al paper de la ciència i l'educació [UN SDSN]. La SDSN 

promou l’aprenentatge conjunt i busca superar la compartimentalització del treball 

tècnic i polític, fomentant aproximacions integrades en els reptes econòmics, socials i 

mediambientals interconnectats entre si i als que el tercer món s'enfronta 

permanentment. Una iniciativa més específica dirigida a les universitats és “l'Impacte 

Acadèmic” (Academic Impact) que promou una xarxa d'Institucions d'Educació 

Superior (High Education Institutions, HEIs) que, juntament amb les Nacions Unides, 

treballi envers deu principis universalment acceptats en les àrees dels drets humans, 

l'alfabetització, la sostenibilitat i la resolució de conflictes i el reconeixement del paper 

de l'educació superior en el desenvolupament econòmic i social. Aquestes iniciatives 

contribueixen a remarcar el paper central de l'educació com un pilar del 

desenvolupament socioeconòmic, com a fonament de la pau mundial i com a motor 

per fer front als nombrosos reptes globals, incloent estratègies enfocades a l’energia 

sostenible. 

 

EL REPTE ENERGÈTIC I ELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE 

 

Els reptes energètics varien a nivell global i, per tant, les estratègies s'han d'adaptar al 

context específic en el qual es volen aplicar. És més, quan es busquen solucions 

energètiques perdurables a llarg termini que pretenen enfortir les capacitats i promoure 

la integració i l'acceptabilitat dins d'un context local, les estratègies han de 

desenvolupar-se de manera que incloguin les tres principals dimensions de la 

sostenibilitat: l’economia, la societat i el medi ambient. 

 

L'energia i l'economia han estat sempre relacionades. Com es pot apreciar a la Figura 

1, en tots els països amb ingressos elevats el Subministrament Total d'Energia 
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Primària (Total Primary Energy Supply, TPEs) per càpita (TEP, en les sigles en català) 

és situa al voltant de 2 tep per càpita, mentre que la resta de països es troben 

majoritàriament per sota d'aquest llindar. La correlació de resultats és més evident i la 

distribució està menys dispersa pel que fa al Producte Interior Brut, PIB, (Gross 

National Income, GNI), on s’hi troba els països en desenvolupament. 

 

 
 

Figura 1 Distribució Mundial per Països segons PIB per càpita i la TEP per càpita  

(Banc Mundial 2012). 

 

Pel que fa a la dimensió social, cada any més de 1,4 milions de morts (més de les 

produïdes per la malària i la tuberculosi) estan relacionades amb els efectes de la 

respiració de fums provinents de les petites fogueres de cuina. Lamentablement, 

encara s'espera que el nombre augmenti el 2030 fins a arribar a sobrepassar el 

nombre de morts causades pel VIH/SIDA (HIV/AIDS) [Fat 2008] [Mehta et al., 2004]. 

L’ús tradicional de combustible és també un factor a tenir en compte en la "càrrega" de 

la biomassa i que, a la vegada, fa aparèixer problemes en l'equitat, ja que baixos 

nivells de disponibilitat energètica limiten el desenvolupament i augmenten les 

diferències entre classes. 

A les zones rurals són generalment les dones i els nens qui estan a càrrec de la 

recol·lecció de combustible: un treball dur que suposa una exposició contínua a 

possibles riscos per a la salut i diversos perills [Victor 2005]. A més, aquesta activitat 

limita l'accés dels infants a l'educació i els involucra en les activitats generadores 

d'ingressos, amb l'important impacte social que això produeix. La Figura 2 mostra la 

correlació entre el consum d'energia elèctrica per càpita i la ràtio d'escolarització en 

escoles secundàries en alguns països, demostrant com la disponibilitat energètica està 

relacionada amb les oportunitats de la població local per accedir a un major nivell 

d'educació. 
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Figura 2 El consum d’energia en comparació amb la matrícula de secundària  

(Colombo et al., 2014). 

 

El foment de l'ús de l'energia també ha de tenir en compte l'ecosistema i el potencial 

dany ambiental per poder garantir la sostenibilitat mediambiental. Per exemple, encara 

que les tecnologies que empren les energies renovables son generalment percebudes 

com més sostenibles, en comparació amb les emprades en les fonts no renovables, a 

causa del seu reduït impacte ambiental i els seus beneficis al desenvolupament local 

[Burguillo et al., 2008], aquestes també poden tenir efectes negatius. Per aquest motiu 

és essencial realitzar una acurada planificació amb l’objectiu de poder afrontar 

correctament els possibles impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida. L'ús de 

combustibles fòssils i de fonts d'energia convencionals en els països en vies de 

desenvolupament, on els ecosistemes s'exploten de manera no regulada, pot afectar 

la biodiversitat global. Per tant, és necessària una combinació energètica, amb una 

clara tendència cap a l'ús d'energies renovables tradicionals, per reduir la pol·lució, la 

degeneració de la terra i la desforestació. 

 

Per aquestes raons i també perquè l'energia està considerada com un mitjà clau 

proveïdor de serveis i essencial per al desenvolupament local, hi ha un interès mundial 

creixent en el repte energètic i en les estratègies per a l’obtenció sostenible d’energia 

[Colombo et al., 2014]. L'accés a l'energia moderna facilita sistemes de purificació 

d'aigua moderns, seguretat alimentària i sistemes de cuina i climatització més nets, a 

més de consolidar un adequat servei sanitari, educatiu, laboral i accés a les 

tecnologies de la informació i la comunicació, TIC (Information and Communication 

Technologies, ICTs).  

 

D’aquesta manera, en les zones rurals dels països en vies de desenvolupament, les 

formes modernes d'energia permeten reduir la quantitat de temps que les dones 

dediquen a les seves tasques domèstiques, permeten l'accés a recursos educatius i de 
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comunicacions tant a l’escola com a casa, mitiguen els impactes de la pol·lució a 

l'interior dels habitatges, faciliten l'accés a millors recursos mèdics per a la salut 

materna i enforteixen les activitats generadores d'ingressos. 

 

No obstant això, l'energia encara no és accessible per a tothom: avui en dia gairebé 

1,3 bilions de persones viuen sense accés a l'electricitat i 2,6 bilions de persones 

confien en la biomassa tradicional com les petites fogueres per cuinar i il·luminar [IEA 

2013]. Per a moltes d'aquestes persones, especialment aquelles que viuen en zones 

rurals de països en desenvolupament, la clau és l'accés, ja sigui en termes qualitatius 

(accés a combustibles moderns) o quantitatius (accés a un nombre apropiat de 

recursos energètics).  

 

L’accés a nivells reduïts provoca conseqüències per a la salut i per al medi ambient a 

causa dels hàbits energètics tradicionals i de la falta de solucions alternatives, però 

també condueix a obstacles en el desenvolupament i pèrdues econòmiques per a 

processos manufacturers i per a la provisió de serveis bàsics que requereixen un 

subministrament energètic fiable i assequible. 

 

Els organismes internacionals han traçat indicadors per avaluar la possible relació 

entre energia i desenvolupament des d’una visió àmplia que va més enllà de la simple 

perspectiva econòmica: l'Índex de Desenvolupament Humà (Human Development 

Index, HDI) [UNDP 2010] i l'Índex de Desenvolupament Energètic (Energy 

Development Index, EDI) [IEA 2012], amb una correlació evident entre ells, 

especialment en països amb baixos i mitjans ingressos, tal i com es pot apreciar a la 

Figura 3.  

 

Davant l’evidència d'aquesta relació tan propera, s'ha vist cada vegada més clara la 

necessitat de millorar l'accés a uns serveis energètics nets, eficients, assequibles, 

fiables i moderns des dels punts de vista econòmic, social i educatiu. De fet, el 

creixement empresarial i la creació de noves ocupacions, la millora de la salut i 

l'educació, i la millora de l’accés sostenible a necessitats bàsiques com l’alimentació i 

l’aigua, requereixen un una combinació energètica equilibrada que s’ha d’adequar a 

les condicions econòmiques, socials i els recursos de cada context. 
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Figura 3 HDI-EDI pels països amb IDH baix, mig i alt. Elaboració pròpia amb base a dades del 

PNUD [PNUD 2010] i de l’AIE [IEA 2012] 

 

Encara que l'assumpte de l'accés a l'energia en els països en vies de 

desenvolupament és clau per a la cooperació internacional [Brew - Hammond 2010], a 

Europa i d’altres regions industrialitzades també hi estan apareixent noves mostres de 

pobresa energètica, demostrant així que l'energia s'ha convertit en una qüestió global 

[Bouzarovski et al., 2012].  

 

S'estima que 50 milions d'europeus es veuen afectats per la "pobresa de combustible" 

i això és, principalment, por motiu del salt del sector energètic als mercats liberalitzats, 

que anteriorment havien estat estrictament regulats, i, també, a conseqüència de la 

crisi financera. Dins el context del desenvolupament, la Conferència sobre el 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides celebrada a Rio de Janeiro l’any 

2012, va desembocar en un acord dels estats membres per a promoure els Objectius 

per al Desenvolupament Sostenible (Sustainable Development Goals, SDGs), amb 

l’objectiu de superar les limitacions dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 

(Millennium Development Goals, MDGs) que no incloïen objectius globals 

específicament relacionats amb el tema energètic [UN].  

 

Els SDGs treballen vers el desenvolupament sostenible, que entenen com un 

component més de la dimensió econòmica, social i mediambiental, alhora que 

pretenen assolir d’altres reptes a nivell global que permetin la inclusió de les 

economies en desenvolupament, les desenvolupades i les emergents. 

 

Per donar suport a aquestes iniciatives, la Secretaria General de les Nacions Unides 

ha llançat la iniciativa Energia Sostenible per a Tothom (SE4All, Sustainable Energy for 

All) [UN], que pretén assegurar l'accés universal a serveis energètics moderns, 

duplicant la taxa de millora de l'eficiència energètica i duplicant també la participació 

de l'energia renovable en el mix energètic global per al 2030. Dins d'aquest nou 
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paradigma, el SE4All pretén incorporar les economies verdes com un element central 

del desenvolupament sostenible, capaces de tenir en compte les necessitats humanes 

físiques, emocionals i socials; mentre que la igualtat es converteix en un element 

essencial pel que fa a la distribució de recursos. 

 

Per tant,, seguint les recomanacions de la comunitat internacional, urgeix la integració 

d'estratègies d'energia sostenible a les polítiques nacionals i a les línies d'actuació de 

la cooperació internacional, tant per garantir la provisió òptima d'energia en els països 

amb economies d'ingressos alts com per afavorir la reducció de la pobresa als països 

en vies de desenvolupament. 

 

LA CONTRIBUCIÓ DELS ENGINYERS I LES ENGINYERES  
 

El paper dels i les enginyeres s'ha tornat més complicat pel que fa a la definició i la 

implementació d‘estratègies per al desenvolupament de l'energia sostenible, ja que en 

l'actualitat s'enfronten a nous reptes que són, a més, de caràcter interdisciplinari i en 

un context més ampli i internacional. 

 

Com es pot veure a la Figura 4, la contribució de l'enginyeria en la cooperació 

energètica internacional pot ser vista com part d'un marc interdependent, en què el 

primer objectiu és la provisió de l'accés a l'energia per enfortir el desenvolupament 

local en un context específic. Els professionals de l'enginyeria interactuen amb d’altres 

agents per definir i implementar accions concretes que permetin obtenir solucions 

innovadores tot fent ús de tecnologies apropiades. En aquest escenari, el compromís 

també s'hauria de centrar en la promoció de la transferència d'aptituds i capacitats, 

alhora que s’incorpora el concepte de propietat a les comunitats. El coneixement, les 

competències i les habilitats de l’enginyeria han de ser adaptades i redissenyades per 

fer aquesta feina correctament en aquest marc específic. 

 

Al llarg dels següents s’oferirà una visió més detallada d‘aquests aspectes. Mitjançant 

alguns exemples es podrà veure com ha encarat aquestes temàtiques el Politècnic de 

Milà, amb la col·laboració d‘Enginyeria Sense Fronteres - Milà, en alguns dels 

projectes duts a terme. 
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Figura 4 La perspectiva i el paper de l’enginyeria en el foment del desenvolupament sostenible 

 

  

EL CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ 

 

Com es pot veure a la Figura 4, per tal de promoure un desenvolupament efectiu i 

inclusiu, en el que l'energia representa un requisit fonamental, els i les enginyeres han 

de considerar tant el context local on es desenvolupa la intervenció com la interacció 

amb la resta d'agents. 

 

Pel que fa al context local, cal fer una primera anàlisi del context general per tal 

d’aconseguir que les noves intervencions siguin consistents amb les capacitats i 

mitjans disponibles, així com per proveir un nexe adequat entre les fonts energètiques 

locals (sol, vent, biomassa o aigua) i les necessitats reals. Això implica no només tenir 

en consideració els objectius i expectatives de les comunitats, sinó també fer per 

preservar les condicions de salut i l’entorn. Un altre requisit és el de tenir en compte 

les tecnologies ja disponibles en el context concret per assegurar la seva consistència 

amb les capacitats tècniques i les oportunitats ja presents. 

 

Els diversos agents involucrats en aquests processos contribueixen, cadascun, en 

basa a la seva experiència prèvia i experimentació. Des d'un punt de vista tècnic, la 

investigació i la implementació de solucions innovadores per promoure l'eficiència i les 

energies netes són del domini de científics i professionals tècnics com els i les 

enginyeres. Des del punt de vista polític, els polítics i agents institucionals són els 

encarregats de la promoció de noves normes, lleis i regulacions que han d'anar de la 

mà amb els requisits tècnics. La dimensió social forma part del rol de la societat civil i 
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engloba les responsabilitats d’aquesta. En aquest marc articulat i multisectorial, els i 

les enginyers/es han d'interactuar en un escenari complex, combinant les seves 

capacitats en un model multidisciplinari on hi interactuen múltiples agents. 

 

Els i les enginyeres haurien de posar, per tant, les seves capacitats investigadores i 

coneixements dels sistemes energètics en pràctica a través de partenariats 

internacionals, interactuant amb diferents perspectives i cultures i ampliant, d’aquesta 

manera, el seu coneixement global. Pel que fa als estudiants, aquests haurien 

d’aprofitar el treball en xarxa en què es basa les relacions entre les diferents 

universitats i amb els organismes internacionals, ONGs, sense deixar de banda els 

projectes de camp en països en vies de desenvolupament. 

 

MÉS ENLLA DE L’EDUCACIÓ TRADICIONAL 

 

En aquest context d'intervenció, es requereix un conjunt de coneixements, 

competències i aptituds transversals que es corresponguin amb la naturalesa 

complexa i multidisciplinària de l'energia (Figura 4). Calen competències tècniques per 

dissenyar, manufacturar, i adaptar les noves tecnologies i per instal·lar, operar i 

mantenir els sistemes energètics. A més, calen suficients capacitats de gestió per dur 

a terme les tasques diàries correctament, per planejar operacions i per controlar el 

negoci. 

 

A més d'aquests requisits específics, són necessaris d’altres coneixements 

transversals, especialment en el context de la cooperació internacional on interactuen 

diversos actors (ONGs, organitzacions comunitàries de base, sector privat, agències 

governamentals i usuaris finals). Una actitud facilitadora, juntament amb habilitats 

comunicatives i d'aprenentatge, és essencial per coordinar les negociacions, promoure 

la participació pública i crear consensos entre els agents i les comunitats beneficiàries. 

 

De fet, les companyies d'enginyeria que operen a nivell global estan reclutant, cada 

vegada més, perfils tècnics altament qualificats en aptituds personals (capacitats 

interpersonals, treball en equip, habilitats comunicatives, etc.) que representen un 

valor afegit en l'actual i complex context del desenvolupament global. Per tant, els 

aspectes referents a l'energia i les tecnologies de conversió s’han d’afrontar a partir 

d’esquemes que vagin més enllà dels mers aspectes tècnics i d'enginyeria, i que 

incloguin una perspectiva multidisciplinària i àmplia. Assumptes com el canvi climàtic, 

l'anàlisi del cicle de vida, l'impacte ambiental i els marcs polítics i legislatius han d’estar 

interconnectats quan s'analitzin les tecnologies des del paradigma del 

desenvolupament sostenible. 
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LA NECESSITAT D’UNA GESTIÓ INTEGRADA 

 

Tot i el reconeixement generalitzat que l'energia, juntament amb d’altres recursos com 

l'aigua i l’alimentació, representa un nexe essencial per satisfer les necessitats 

humanes bàsiques i millorar les activitats generadores d'ingressos i la qualitat de vida, 

és un fet que encara manca un model de gestió integrada dels recursos disponibles 

per a que els i les enginyeres puguin assolir els diferents objectius. Com a resultat 

d’aquesta mancança, les estructures governamentals sovint adopten polítiques amb 

enfocaments parcials i diferenciats per a cada un dels recursos. Això es deu 

principalment a dues raons: 

 

 Habitualment són diferents ministeris i entitats administratives les 

encarregades de l'energia, l'aigua i l'agricultura. Com a resultat, no 

s’assoleix una coherència global i les decisions d'un ministeri o 

departament poden xocar frontalment amb els objectius de l'altre. 

 Les eines analítiques i els models conceptuals capaços de gestionar tots 

els nexes de manera general són encara limitats. L’anàlisi de sistemes 

individuals com ara l'energia o els recursos hídrics, es duen a terme de 

manera rutinària però es focalitzen en un sol recurs, negligint així la seva 

interconnexió i els efectes dels uns sobre els altres, i simulant escenaris 

insostenibles a llarg termini [Sovacool 2012]. 

 

Per tal d’encarar la mancança d’un model integrat, cal encara promoure diferents 

estratègies, com ara: 

 

 Emprar eines de suport en decisions a nivell global. 

 Implementar el pensament sistèmic durant el procés d'elaboració de 

polítiques. 

 Incrementar el nombre d'experts interdisciplinaris en les tres àrees 

 Analitzar les solucions amb una perspectiva global enfocada vers el 

desenvolupament sostenible. 

 

L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (International Atomic Energy Agency) ha 

suggerit l'adopció de diferents polítiques per a diferents recursos [IAEA 2009]. Una 

eina d'anàlisi integrada que tracta tots els aspectes rellevants (canvi climàtic, terra, 

energia, aigua) per permetre una representació interconnectada amb múltiples 

recursos, també útil per dur a terme anàlisis en països en vies de desenvolupament. 

Una eina com aquesta facilitaria la presa de decisions i serviria de recolzament per a 

l'assoliment i compliment de futurs Objectius del Desenvolupament Sostenible. A més, 

serviria per a que els i les enginyeres puguin oferir una contribució transversal efectiva 
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per fomentar tecnologies apropiades, millorar capacitats i trobar solucions innovadores 

(Figura 4). 

 

TECNOLOGIA APROPIADA 

 

Adquirir tots aquests coneixements de diversa índole ha de permetre als i les 

enginyeres connectar millor els aspectes globals i dinàmics de les tecnologies 

d’energia sostenible, assegurant processos efectius que passin dels recursos als 

serveis i altres usos productius, i que afavoreixin un creixement sostenible i equitatiu, 

sobretot en les economies amb ingressos baixos i mitjans. Per tal que els resultat 

tinguin èxit i generin beneficis a mig i a llarg termini, el disseny i la gestió de les 

tecnologies energètiques ha de tenir en compte diferents aspectes tecnològics, socials 

i també econòmics del context local [19]. 

 

Quan s'identifiquen noves solucions energètiques, els enginyers/es han de fomentar la 

col·laboració multilateral, compartint coneixements amb d’altres agents mitjançant 

l'adopció i l'ús d'aptituds aparentment llunyanes al sector tècnic, per tal d’identificar la 

solució més apropiada a través d'un visió i enfocament ampli i multidisciplinari. La 

solució energètica implementada pot no ser la més avançada ni la última novetat, però 

ha de ser fiable i assumible, que encaixi i pugui expandir-se. De la mateixa manera, ha 

de ser una solució que faci front a les necessitats locals amb els recursos disponibles. 

Per tant, tot i que es tracti d’una solució feta a mida per a un context determinat, s’ha 

de poder adaptar i modificar; ha de permetre resoldre una o més necessitats reals 

immediates; a més ha de ser fàcil de comprendre, d'instal·lar i de mantenir. Per últim, i 

com a última beneficaria, la comunitat ha de resultar reforçada i ser la màxima 

receptora i propietària de la solució adoptada. Treballar amb aquesta perspectiva en 

països en vies de desenvolupament no sempre implica treballar en un baix nivell de 

sofisticació: en alguns casos la tecnologia més apropiada pot també ser la més 

sofisticada, en d'altres casos, però, la manera més adequada d'actuar pot requerir un 

ús menor o més simple de la tecnologia, amb un paper més important dels 

coneixements transversals dels tècnics. 

 

El concepte de “tecnologia apropiada” va ser originalment concebut com una mera 

transferència tecnològica, fortament caracteritzada per un enfocament "de dalt a baix". 

Com a conseqüència, la tecnologia no sempre s'adaptava als recursos locals ni es 

basava en coneixements locals en busca del desenvolupament de capacitats. Només 

en les últimes dècades la definició de la tecnologia apropiada ha posat èmfasi en la 

importància dels recursos locals i del capital humà local, modificant la idea preexistent i 

consolidada. D'aquesta manera, la població local ha començat a treballar no només 
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com a mers receptors de les solucions implementades sinó com a propietaris 

responsables de la tecnologia implementada. 

  

MILLORA DE CAPACITATS I SENTIMENT DE PROPIETAT  

 

En el marc global actual, es reconeix de manera general que els països en vies de 

desenvolupament han d'adquirir coneixements, aptituds i competències per dissenyar 

o redissenyar, produir, comercialitzar, instal·lar, operar i mantenir tecnologies 

energèticament sostenibles. Tal com manté Sovacool a [17] els principals reptes a 

afrontar són: 

 

 Tecnologies d'energies renovables, que requereixen coneixements 

específics a nivell local. 

 Preparació, necessària per adquirir la mà d'obra requerida (de la vocació a 

l'educació superior). 

 Capacitats de recerca i innovació, dins el procés educatiu. 

 

Els currículums formatius, tant als països desenvolupats com als països en vies 

desenvolupament, han de ser dissenyats i implementats d'acord a les necessitats 

locals i han de ser desenvolupats tant dins (formal) com fora (vocacional) del sistema 

educatiu. Per exemple, en les àrees rurals dels països en vies de desenvolupament, la 

millora de les capacitats ha de ser facilitada a través de cursos formatius específics 

duts a terme a nivell comunitari. Les organitzacions comunitàries i els grups 

d’assistència i autoajuda poden tenir un paper important en el procés d'apoderament 

de la comunitat tot fent-los responsables de gestionar els béns públics, tal com 

suggereix Reddy et al., [20] o Adkins et al., [21]. És més, quan l’increment de 

capacitats té lloc en petites comunitats o petites empreses locals poden aparèixer 

d’altres beneficis: les polítiques i estratègies s'exerceixen millor, l'acceptació local és 

més fàcil d'obtenir i es facilita la confiança en la tècnica local. 

 

La coordinació entre el sistema educatiu i les institucions energètiques nacionals i 

locals juntament amb la contribució del sector privat i la societat civil, són essencials 

per facilitar el desenvolupament de capacitats. També haurien de prendre part en la 

clarificació de les necessitats de formació i investigació contribuint, per tant, a la 

reducció de la distància existent entre el sistema educatiu i les comunitats locals 

(societat i empreses) que encara avui en dia en molts països en vies desenvolupament 

és massa àmplia. 

 

El paper de la cooperació educativa es converteix, per tant, en un aspecte 

progressivament rellevant, atès que podria permetre a través de, per exemple, la 
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consolidació de col·laboracions efectives Nord-Sud i Sud-Sud, l'enfortiment de la 

recerca i el desenvolupament en les tecnologies energètiques tant a nivell nacional 

com regional. 

 

SOLUCIONS INNOVADORES 

  

En aquests contextos, la innovació esdevé un aspecte central no només com a eina 

clau per facilitar el creixement sinó també com a focus d'una actitud creativa cap a un 

nou model de negoci, tornant als contextos locals més receptius [22]. El Banc Mundial 

estableix que els països desenvolupats i els països en vies de desenvolupament han 

d'innovar per assegurar el benestar de la seva població a través de solucions creatives 

i efectives [23]. 

 

Dos aspectes importants pel que fa a la innovació en els països en vies de 

desenvolupament són la intensificació de la globalització i el continu i intensiu canvi 

tecnològic. Aquests dos objectius representen un repte i una oportunitat als quals es 

pot fer front a través del desenvolupament del coneixement i la modernització de les 

activitats tradicionals. Els majors obstacles per a aquests objectius es poden trobar en 

els sistemes innovadors pobrament construïts que desperten un baix interès en la 

comunitat investigadora, en sistemes universitaris dèbilment connectats amb les 

realitats locals, en la manca de serveis de suport tecnològic i en els insuficients 

programes d'innovació nacionals. 

 

Per superar aquests obstacles, les universitats (com a font de nous coneixements) i les 

indústries (com a usuaris del coneixement) poden jugar un paper clau en la creació 

innovadora i funcionar com a eines del desenvolupament regional. 

  

EL CAS DEL POLITÈCNIC DE MILÀ 

 

Les universitats (especialment les tècniques) juguen un paper crucial en el foment de 

la innovació. D'una banda, com remarca la UNESCO, cada vegada és més evident la 

manca d'enginyers i enginyeres que treballen en competències transversals i amb 

actitud global. En un món en canvi constant, recentment dos elements claus han 

assumit una major importància: la necessitat d'enriquir la base acadèmica dels futurs 

professionals amb nous contingut i la rellevància de la recerca científica i la innovació 

per al desenvolupament global. 

 

El repte de promoure el desenvolupament sostenible s'ha convertit en una missió per 

al Politècnic de Milà, a través d'activitats específiques en el Departament d'Energia 

dins la Càtedra UNESCO d’Energia per al Desenvolupament Sostenible, establerta el 
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març del 2012. Les seves activitats investigadores se centren principalment en la 

generació distribuïda, en estratègies per millorar l'accés a l'energia i també en 

metodologies per avaluar l'impacte dels projectes energètics en el desenvolupament 

local. La visió de la Càtedra és contribuir al salt cap a sistemes energètics més 

sostenibles i equitatius per complir amb les necessitats del desenvolupament global. 

 

La Càtedra persegueix també la creació de consorcis universitaris internacionals amb 

països en vies de desenvolupament i emergents, donant suport a la millora de 

capacitats i millorant les institucions d'educació superior en els països implicats, 

promovent, d’aquesta manera, la investigació conjunta i l'intercanvi de professionals 

dedicats a la sostenibilitat, les tecnologies innovadores i les energies renovables 

modernes. 

 

La Comissió Europea ha finançat tres projecte que s’estan duent a terme actualment: 

dos a Egipte finançats pel programa TEMPUS i un altre a Kenya, Tanzània i Etiòpia 

finançat pel programa EDULINK. Aquests tres projectes pretenen millorar els sistemes 

educatius superiors en base al desenvolupament sostenible i les estratègies d'energia 

sostenible, a la vegada que posen en rellevància la cooperació entre els països 

desenvolupats i els països en vies de desenvolupament. El principal objectiu, doncs, 

és el de crear una nova generació de negocis i emprenedors/es socials amb les 

habilitats necessàries per iniciar negocis "verds", empreses i productes innovadors i 

impulsar polítiques públiques i innovació social. 

 

La Càtedra també du a terme activitats d’assessoria i diversos projectes conjuntament 

amb ONGs i empreses privades del sector energètic a nivell nacional i internacional. 

En aquesta cooperació tecnològica el paper de la Càtedra se centra en la investigació i 

està orientat al desenvolupament de capacitats, les solucions innovadores i les 

metodologies per promocionar la implementació de tecnologies energètiques 

sostenibles. 

 

La Càtedra ha promogut un nou camp en l’"energia per al desenvolupament", dins del 

Màster en Enginyeria de l'Energia. Aquest camp pretén combinar el coneixement 

fonamental de l'enginyeria amb una aproximació holística per combatre problemes 

globals amb perspectives integrades, per avaluar l'impacte econòmic, mediambiental i 

social de les solucions tecnològiques i de les estratègies de l'energia sostenible. Els 

estudis en aquest àmbit pretenen formar professionals amb un ampli coneixement en 

camps tècnics i científics, capaços d'operar en el sector energètic a tots els nivells, 

incloent el desenvolupament de tecnologies específiques i l'anàlisi energètica en àrees 

i escenaris diversos. 
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Per exemple, dins d'aquest grau s'imparteix el curs d’"Energia i Cooperació per al 

Desenvolupament" que introdueix l’alumnat en aspectes del desenvolupament i la 

cooperació, així com en el paper de la investigació científica i de la tecnologia en 

aquest camp, millorant la base acadèmica dels futurs professionals amb continguts 

relacionats amb la investigació científica i la innovació per al desenvolupament global. 

 

El curs pretén assolir dos objectius educatius: el primer, proveir els estudiants amb les  

eines de cooperació cognitives i metodològiques específiques i necessàries per 

ampliar la capacitat de l’alumnat de fer front als reptes socials, particularment els que 

afecten les economies en estat crític; en segon lloc, vincular la visió de l’enginyeria 

amb una sèrie de factors humans i principis ètics necessaris perquè els estudiants 

puguin aplicar les eines, instruments i valors pertinents per propiciar la innovació i el 

desenvolupament en diferents contextos. Les classes ofereixen una pinzellada de les 

aproximacions metodològiques en projectes de cooperació relacionats amb la 

tecnologia i inspirats pel criteri de sostenibilitat. El curs exposa en detall els següents 

temes: anàlisi del context, disseny d'eines participatives i sostenibles, tecnologies 

apropiades per a l'energia i gestió de recursos, mecanismes financers i models per a 

l'avaluació de projectes de cooperació tècnics i, finalment, drets humans i ètica, i 

distribució de recursos i igualtat. 

 

Un altre curs, aquesta vegada en el grau d'Enginyeria Ambiental, titulat "Energia per al 

Desenvolupament Sostenible" pretén proporcionar a l’alumnat d'enginyeria 

mediambiental les tècniques adequades i coneixements generals sobre el repte de 

l'energia en l'economia global, mostrant el vincle entre l'energia i el desenvolupament 

sostenible. En aquesta matèria es presenta també una visió general de l'actual situació 

energètica global en termes d'indicadors generals i específics per a països amb 

ingressos alts, mitjans i baixos, posant especial èmfasi a la relació entre l'energia i el 

desenvolupament socioeconòmic. Aquests conceptes permeten a l’alumnat 

comprendre millor els mòduls tecnològics en què s'estudien els principis operatius, les 

anàlisis de funcionament, els costos i l'impacte ambiental i social de les principals 

tecnologies de conversió energètica. S'analitzen en detall tots els recursos energètics i 

es debaten dos assumptes principals: el problema de l'accés a l'energia dels països en 

vies de desenvolupament i les necessitats de cercar un “mix” energètic més sostenible. 

A classe es realitzen debats participatius per desenvolupar les habilitats crítiques dels 

estudiants, basant-se en una avaluació quantitativa i científica. 

 

El 2012 el Politècnic de Milà va llançar, juntament amb la Fundació del Politècnic de 

Milà, un programa acadèmic de responsabilitat: el programa Polisocial (Polisocial 

programme). Aquest programa pretén enriquir les oportunitats formatives amb nou 

contingut i promoure la investigació científica i la innovació per al desenvolupament. 
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Un prerequisit per viure i treballar en un context internacional és la capacitat 

d'entendre i cooperar amb diferents cultures, tradicions, experiències, ambients i 

economies. Una enquesta duta a terme el 2011 en col·laboració amb Assolombarda, 

una associació empresarial del nord d'Itàlia, va posar en evidència la recerca per part 

de les companyies d'enginyeria que operen a nivell global, de coneixements tècnics 

altament especialitzats a més d'una sèrie de coneixements addicionals més generals 

com aptituds interpersonals i comunicatives, la capacitat de treballar en equip o les 

aptituds de lideratge. 

 

Per pal·liar aquesta necessitat, s'estan implementant programes pilot que consisteixen 

en equips multidisciplinaris combinant alumnat, membres de facultats i agents de la 

societat civil. Aquests projectes cobreixen necessitats i urgències socials diferents: 

accés per a persones discapacitades als espais públics, renovació de granges enteses 

com elements amb arrels històriques, creació d'espais per al diàleg social en presons, 

estratègies de comunicació en llars d'acollida, tecnologies de comunicació entre 

immigrants i/o refugiats i les seves comunitats d'origen i sistemes de tecnologies de la 

informació per a la inclusió social. 

 

En aquest context, són necessaris projectes sobre tecnologies d'energies renovables 

per mitigar l'impacte ambiental i millorar la inclusió social. La investigació científica juga 

un paper clau en el desenvolupament sempre i quan la tecnologia i la innovació van de 

la mà de la responsabilitat ètica i social. Per aquest motiu, el programa Polisocial 

promou beques, graus, tesis i projectes d'investigació conjunta en països en vies de 

desenvolupament i anima a la comunicació i a la divulgació del coneixement. La 

majoria dels projectes d'investigació resultants busquen promoure el desenvolupament 

sostenible de les comunitats locals i es centren en la millora de capacitats, la difusió 

del coneixement i la cooperació tecnològica. 

 

 

CASOS D’ESTUDI D’ ENGINYERIA SENSE FRONTERES – MILÀ 

 

Enginyeria sense Fronteres - Milà (Ingegneria Senza Frontiere - Milano, ESF-MI) és 

una organització no governamental creada l’any 2004. La seva missió es basa en 

l'educació, la transferència de tecnologia i la difusió dels principis del desenvolupament 

sostenible. Els casos d'estudi que es detallen a continuació, en els quals ESF-MI ha 

tingut un rellevant paper, ajudaran a demostrar els conceptes anteriorment exposats, 

aportant algunes reflexions concretes i operatives. Cada exemple es refereix al marc 

mostrat a la Figura 4, centrant-se en algunes àrees específiques. 
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Com definir les tecnologies apropiades per a les activitats productives: el cas del 

Centre de Formació de Médina (Senegal) 

 

El projecte Centre de Formació de Médina (Médina Training Centre, Dakar, Senegal), 

busca millorar les condicions de vida, de salut i econòmiques dels teixidors que 

treballen en l'àmbit del comerç just, els estudiants en el CdF Médina, i la comunitat en 

la qual operen, a través d'un plantejament de formació qualificada i del suport real per 

al desenvolupament d'activitats econòmicament sostenibles. El CdF Médina és part 

d'una àmplia indústria tèxtil senegalesa que ha mostrat un creixent esforç per enfortir 

la productivitat nacional a través de la promoció de cotó orgànic i el redescobriment del 

teixit tradicional i les tècniques de tenyit.  

 

El projecte involucra agents qualificats i participants del comerç just, artesania tèxtil, 

organitzacions locals no governamentals i ESF-MI per a la transferència tecnològica i 

formació. La tasca d'ESF-MI és identificar, avaluar i instal·lar una solució de provisió 

energètica adequada. Aquesta tasca es va realitzar mitjançant l'estudi, el 

desenvolupament i l'ús de tecnologies apropiades capaces de satisfer els 

requeriments que garantien fer-lo sostenible tant ambientalment, com econòmica i 

social. 

 

El primer pas va ser la realització d'una anàlisi del context local (al centre de la Figura 

4), que va permetre percebre la necessitat d'electricitat i calefacció, així com 

determinar els tipus de tecnologia necessària i la manera d’introduir-la adequadament. 

Es van considerar i estudiar diferents recursos i tecnologies per garantir la satisfacció 

de les necessitats del centre amb un impacte social, econòmic i ambiental positiu. 

Alhora, es van desenvolupar diverses tesis i treballs de grau especialitzats amb l'equip 

del Departament d'Energia del Politècnic de Milà, conduint a un disseny preliminar del 

sistema més apropiat en el context local i amb les necessitats dels associats. 

 

La necessitat d'aigua calenta per a la producció tèxtil (per a fixar el tint) i per a l'ús 

domèstic (dutxes, cuines) va conduir al disseny d’un sistema d’autoservei (do-it-

yourself system) de panells solars tèrmics com a alternativa a la biomassa (fusta) i gas 

usats tant en àrees urbanes com rurals. Aquesta solució ofereix avantatges 

ambientals, econòmics i socials per contraposició als mètodes tradicionals. Elimina la 

generació de CO2 i el cost i inconvenients d'obtenir fusta i gas. És més, l'elecció d’una 

opció que permet fer-s’ho un mateix enfront de la solució comercial amplifica l’impacte 

positiu de l'activitat, explotant de manera efectiva els recursos locals, creant valor local 

a través de la formació de personal local i construint una oportunitat potencial de 

negoci per a l'activitat comercial a Médina. 
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La introducció del sistema solar tèrmic va conduir a un procés participatiu en totes les 

etapes: construcció, instal·lació i manteniment. Procés durant el qual els membres de 

CdF i artesans de Médina es van interessar per la tecnologia, permetent així la 

transferència de coneixements. Per tant, els artesans van ser capaços de posar en 

pràctica la millora de les capacitats en cerca d’una solució innovadora. 

 

La tècnica d’autoservei proposada pel projecte representa, per tant, un exemple vàlid 

d'una tecnologia apropiada (veure Outputs, Figura 4) en què es té en compte cada 

aspecte de la sostenibilitat. Aquesta aproximació garanteix alhora la sostenibilitat 

ambiental (augmentant la reutilització i el reciclatge de materials rebutjats), econòmica 

(invertint en mercats locals on hi ha una constant i creixent demanda) i social 

(reconeixent el valor i reforçant els coneixements local, així com garantint la 

independència de subsidis externs). Es reconeix el valor dels recursos millorats i les 

capacitats locals se situen al centre del projecte. 

 

Divulgació de les energies verdes: visió dels múltiples agents i les múltiples disciplines.  

Maximitzar l'objectiu en àrees rurals (Albània) 

 

Aquest projecte inclou el disseny i construcció de plantes pilot per a la transferència de 

tecnologies i competències, la divulgació i promoció de l'ús de fonts d'energia 

renovable en l'agricultura, l'agroalimentació i l'agroturisme al nord-est d'Albània i la 

creació i desenvolupament d'un servei d'atenció al Centre per a la Transferència 

Tecnològica a l'Agricultura (Centre for Technology Transfer in Agriculture, CTTA) 

d’Shkolder. El projecte també pretén millorar l'eficiència de les activitats agrícoles a 

través de l'ús innovador de les energies renovables, assegurant la independència 

energètica i la sostenibilitat de les activitats agrícoles. 

 

La manca d'ingressos per als grangers i per a les activitats turístiques en les zones 

rurals i, al mateix temps, la necessitat de subministrament energètic en àrees remotes 

del nord-est d'Albània van ser algunes de les raons per a la creació del Parc 

d'Energies Verdes (Green Energy Park, GEP), que ofereix exemples concrets i 

informació de les tecnologies apropiades disponibles a l'actualitat. La creació del GEP 

va començar el 2012 i actualment s'està desenvolupant a través d'estudis i de la 

implementació de plans pilots. 

 

Per aconseguir l'èxit del projecte va ser indispensable la implicació de diferents agents. 

El promotor del projecte és el CTTA, que garanteix del compromís institucional i la 

divulgació de resultats. Celim, una ONG italiana que treballa a Albània des de 1998, ha 

identificat i designat els agents locals, les principals activitats agrícoles 

desenvolupades a Albània i les més prometedores per a la zona nord-est. Enginyers 
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Sense Fronteres - Milà s'encarrega de la part tècnica del disseny de les tecnologies, 

des de l'avaluació de les necessitats energètiques fins a les activitats seleccionades. 

L'avaluació de les necessitats energètiques i recursos disponibles ha estat realitzada 

amb la participació d'agents locals i el Celim per tenir en compte l'impacte social i 

econòmic de cada solució tecnològica disponible. 

 

L’equip d’enginyers de l’'ESF-MI va elaborar solucions energètiques i tecnològiques 

concretes i específiques. El seu disseny va incloure la gestió sostenible de recursos 

orientada a garantir solucions sostenibles i reutilitzables. D’aquesta manera es van 

dissenyar solucions tecnològiques amb biomassa, incloent tot el procés de producció, 

des del recursos inicial fins a les deixalles i residus. 

 

Un dels resultats més importants obtinguts com a resultat d’aquest projecte ha estat la 

creació d'una xarxa efectiva a través de la qual s’han pogut compartir coneixements i 

bones pràctiques. Amb aquesta finalitat es va crear un servei d'assistència en el 

CTTA, on la ciutadania, empreses i associacions poden consultar al personal local, 

informar-se i tenir accés a material seleccionat. A més, els individus que han adoptat 

tecnologies i els ens públics que treballen en el camp de la difusió educativa i 

tecnològica han participat en el servei d'assistència amb l'objectiu de fomentar i 

difondre recursos energètics renovables. 
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CONCLUSIONS 

 

La importància de l'accés a l'energia i la necessitat d'un paradigma de 

desenvolupament sostenible requereixen àmplies competències i un enfocament ampli 

i multidisciplinari. 

 

En el camp energètic, les aptituds tècniques són essencials, aquestes, però, han de 

ser combinades amb el factor humà i la lògica de la interdependència. Dit en altres 

paraules, cal formar la propera generació d'enginyers/res perquè tinguin en compte el 

context social, econòmic i mediambiental en el qual treballaran i la seva evolució. A 

més, aquests enginyers seran uns actors indispensables en l'elaboració de solucions 

innovadores gràcies a les seves altes capacitats tècniques i aptituds per a la resolució 

de problemes.  

 

Omplir aquest buit existent implica beneficis significatius. I aquest canvi passa per 

adaptar la formació professional a un nou context global alhora que es genera una 

ètica i un sentit de la de responsabilitat en cada un dels individus. 

 

La participació de la comunitat educativa i d’altres agents és imprescindible per assolir 

aquests reptes. S'han d'utilitzar diferents enfocaments i solucions. El cas del Politècnic 

de Milà i projectes com el d'Enginyers Sense Fronteres - Milà representen casos 

concrets on els enginyers/es es converteixen en figures essencials capaces de marcar 

la diferència en el complex marc de la intervenció en el camp de l'accés energètic. 
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Agency (www.iea.org): estadístiques, World Energy Outlook, Key World 

Energy Statistics.  

 

 Dades del Programa de Desenvolupament de Nacions Unides, United 

Nation Development Program, UNDP (www.beta.undp.org): The Energy 

Access Situation in Developing Countries, Human Development Report.  

 

 Dades del Consell Mundial de l'Energia, World Energy Council, WEC 

(www.worldenergy.org): Survey on Energy Resources. 
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NOVES VISIONS DEL 
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Gema Celorio, Institut HEGOA – Universidad del País Vasco 

 

 

 

RESUM 

 

Des del principi dels temps la humanitat s'ha preocupat per posar en marxa diferents 

models econòmics encaminats a assegurar l'autoabastiment i la satisfacció de les 

necessitats bàsiques i, en moments posteriors, a l'acumulació de riqueses i el creixement 

econòmic, aquest últim entès com a condició necessària per al progrés de les societats. 

Ara bé, l'inici del punt més àlgid en el debat sobre el concepte de desenvolupament podem 

contextualitzar-lo després de la II Guerra Mundial i en relació a l'oposició entre els models 

capitalista i socialista i el procés de descolonització. El contingut que se li ha donat al terme 

desenvolupament ha estat marcat per cada moment històric i, aquesta imatge del 

desenvolupament com quelcom desitjable, natural i universal està indissolublement 

vinculada a la racionalitat occidental. No obstant això, el discurs dominant sobre el 

desenvolupament ha estat durant molt de temps tancat a anàlisis que contemplessin  

aspectes com el gènere o el medi ambient, entre d’altres. 

En aquest text es farà un recorregut per les visions que han impregnat al llarg de la història 

el concepte de desenvolupament i s’exposaran els principals debats, propostes alternatives i 

crítiques a la noció clàssica de desenvolupament. D'altra banda, la cooperació per al 

desenvolupament i l'educació per al desenvolupament han evolucionat des dels seus 

orígens al ritme que ho feien tant el context social i internacional com el propi debat sobre el 

desenvolupament. L'objectiu d'aquest text és proporcionar algunes claus per entendre millor 

aquest procés complex. 
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COMPETÈNCIES 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, seràs 

capaç de:  

 

 Desenvolupar una perspectiva crítica sobre la idea de desenvolupament i ajuda.  

 Disposar d'una visió del desenvolupament amb una perspectiva històrica.  

 Entendre l'educació per al desenvolupament com una estratègia per a una visió 

més política del desenvolupament.  

 Identificar paradigmes alternatius al del desenvolupament econòmic. 

 

CONCEPTES CLAU 

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió:  

 

 Desenvolupament  

 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 

 Educació per al desenvolupament  

 Ciutadania Global  

 Postdesenvolupament 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en els 

continguts del mòdul: 

 

 Quina és l'evolució en el discurs del desenvolupament?  

 Quines són les principals crítiques al concepte de desenvolupament? 

 Quins són els enfocaments alternatius a la visió clàssica del desenvolupament? 

 Per què l'educació per al desenvolupament és important en enginyeria? 
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INTRODUCCIÓ 

Des del principi dels temps la humanitat s'ha preocupat per posar en marxa diferents 

models econòmics encaminats a assegurar l'autoabastiment i la satisfacció de necessitats 

bàsiques i, en moments posteriors, amb l'ampliació de mercats i després dels períodes 

expansius de conquesta i colonització de nous territoris, a l'acumulació de riqueses i el 

creixement econòmic, entès com a condició necessària per al progrés de les societats. 

Ara bé, l'inici del debat més àlgid sobre el concepte de desenvolupament podem 

contextualitzar-lo just després de la Segona Guerra Mundial i en relació amb dos elements 

centrals: a) l'oposició entre els models capitalista i socialista, plasmats en el que vam 

conèixer com a Guerra Freda; i b) el procés de descolonització que, a partir dels anys 50, va 

conduir a la independència política -no pas econòmica- d'un bon nombre de països, 

principalment a l’Àfrica i l’Àsia que, com a resultat d'aquest passat colonial, s'enfrontaven al 

futur amb unes economies molt febles i greus problemes socials. 

El contingut que se li ha donat al terme desenvolupament ha estat marcat per cada moment 

històric, per cada ideologia i per l'èmfasi en cada moment en uns o d’altres objectius. 

Podríem dir doncs, que un element compartit per tots els enfocaments o perspectives 

concentra, en la idea de desenvolupament, l'expressió del que es considera un projecte 

desitjable per a la societat, present i futura. És a dir, el desenvolupament té, d'entrada, una 

connotació positiva. Es tracta d'una fita a mig/llarg termini que oferirà benestar per a les 

poblacions dels països que l'assoleixin. 

Aquesta imatge del desenvolupament com quelcom cosa desitjable, natural i universal està 

indissolublement vinculada a la racionalitat occidental que impregna l'imaginari col·lectiu, on 

ciència i tecnologia s'uneixen indissolublement, com a instruments imprescindibles per al 

progrés de les societats i com a garantia de la seva felicitat. Així ho expressa: 

“La modernitat va crear una institució del saber, el científic, amb pretensions de 

neutralitat i sense impregnacions socials, culturals, històriques o espacials. Aquest 

saber, que s'entenia com un saber buit d’interessos ideològics en la seva lectura de la 

realitat natural i/o social, era presentat com a útil per a tota la societat i amb la 

capacitat d’orientar l'acció desitjada sobre el món. Una acció que caminava vers el 

progrés, la millora i la igualtat social, els drets humans i l'eliminació de les misèries i la 

violència del vell règim. 

D’aquesta manera s'ocultava el caràcter de discurs, que havia estat construït en 

determinats àmbits socials i amb especials horitzons i interessos. Encobria la seva 

lògica real, la d'un saber/poder com a mecanisme de legitimació de l'ordre dominant. 

Un saber/poder construït sobre, des de, i per a les visions dels sectors beneficiats i 

interessats en un model industrial, el capitalista, gestat i centrat en l'anomenada 
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cultura occidental i impregnat d'una perspectiva androcèntrica agressiva i orientada 

cap al poder. D’aquesta manera allò eurocèntric i androcèntric es convertiria en 

paradigma planetari i universal, en referent i marc de la humanitat, allò característic 

d'un model de creixement industrial explotador i insostenible, patró de 

desenvolupament i progrés.” (Juanjo Celorio, 2007, pàg 30) 

Una altra característica interessant és que, durant un bon nombre de dècades i més enllà de 

les ideologies des de les quals es definien les prioritats del desenvolupament, l’objectiu 

principal era la recerca del creixement econòmic. 

 

El discurs dominant sobre el desenvolupament ha estat durant molt de temps cec a l'anàlisi 

de gènere. Des de posicions androcèntriques i argumentant una neutralitat impossible, les 

polítiques de desenvolupament han obviat el seu impacte sobre la vida de les dones. També 

en aquest cas, com ha passat històricament, les dones organitzades van ser les qui van 

denunciar aquesta neutralitat i van anar fent visibles, de manera progressiva, els impactes. 

Així com també van ser elles les qui es van encarregar d’establir uns indicadors i de definir 

estratègies per a millorar la seva posició en la lluita per a assolir una vida digna. 

 

Un últim tret que volem ressaltar -entre molts que no podrem abordar en aquest text- i que 

està relacionat amb el caràcter eurocèntric que impregnava les visions dominants sobre el 

desenvolupament, el constitueix el fet que el model que durant dècades s'ha proposat com 

l'exemple a seguir ha estat el derivat de l'experiència occidental -industrialització, capital, 

lliure comerç, societat de consum- en les seves successives fases tal com Rostow (1961) 

les va definir i pautar en una lògica lineal, gairebé determinista. 

 

Afortunadament, si parlem de debat al voltant del concepte de desenvolupament és perquè, 

si bé aquestes propostes de limitar el seu abast a l'objectiu de creixement econòmic 

continuen essent avui dia, en l'època de la globalització, encara dominants -tot i que sigui 

amb uns altres matisos-, també és veritat que sempre hi ha hagut propostes crítiques que 

han centrat les seves alternatives en la consecució d'una major justícia social i en 

l'ampliació de llibertats i els drets humans per a totes les comunitats del planeta. 

 

A més a més, la cooperació per al desenvolupament i l'educació per al desenvolupament             

-enfocament dirigit a la promoció de la consciència crítica en la societat i a facilitar eines per 

a l'acció i la transformació social- han anat evolucionant des dels seus orígens al ritme que 

ho feia tant el context social com l’internacional i el propi debat sobre el desenvolupament. 

L'objectiu d'aquest text és proporcionar algunes claus per entendre millor aquest procés 

complex. 
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L’EVOLUCIÓ DEL DISCURS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 

 

El paradigma de la modernització i el seu contrapunt, la teoria de la dependència 

 

El panorama internacional que es presenta un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial, 

amb el món dividit en dos blocs antagònics que deixaven constància de l'enfrontament Est-

Oest -amb els EUA i la Unió Soviètica al capdavant-, unit amb l’inici del procés de 

descolonització a l’Àsia i l’Àfrica, suposa una reorganització de l'ordre internacional en què 

l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina representen l'escenari on es dirimeixen els interessos 

geopolítics de les grans superpotències. 

El passat colonial havia deixat als països recentment independitzats sumits en una situació 

de desestructuració social, crisi cultural, ingressos baixos, industrialització deficient i 

desarticulació econòmica. Amb diferències notables entre tots ells, si hi ha alguna cosa que 

es posa clarament de manifest durant aquestes dècades és la qüestió de la pobresa com a 

qüestió central a la qual hauran de fer front les polítiques de desenvolupament i les 

estratègies de cooperació internacional. 

El creixement econòmic experimentat per les potències occidentals després del parèntesi de 

la guerra va ser el tret essencial que es va prendre com a indicador del grau de 

desenvolupament d'un país, d'aquesta manera, i, com si es tractés d'una cosa natural, es va 

establir la divisió entre el món pobre i el món ric, entre els països desenvolupats i els països 

subdesenvolupats. La cooperació per al desenvolupament sorgeix en aquest context com 

un mitjà per transvasar l'ajuda financera i tecnològica1 que permetés als països del "Tercer 

Món", trobar el camí del desenvolupament. 

Com ja hem avançat més amunt, el paradigma de la modernització constitueix el marc teòric 

sobre el qual es fonamenten bona part de les polítiques implementades a partir de la 

dècada dels 50 com a solució al problema del desenvolupament.  

Des d'aquest punt de vista, el problema que cal resoldre és la situació d’"endarreriment" que 

caracteritza els països -aleshores anomenats- subdesenvolupats. Es tracta de promoure el 

canvi necessari per assegurar la transició d'una societat tradicional a una societat moderna. 

 

Aquesta concepció, profundament eurocèntrica, androcèntrica i antropocèntrica ha estat 

darrere les visions estereotipades que han poblat l'imaginari col·lectiu del pensament 

occidental. La presentació d'aquestes societats com "primitives", "obscurantistes", 

"incapaces d'assumir les regnes del seu propi destí" ha estat la base que ha propiciat la 

superioritat amb què occident s'ha mirat el món. Això ha donat lloc a les posicions 

                                                
1
 Darrera d’aquests fins explícitament declarats hi havia els interessos econòmics i geoestratègics d’unes i d’altres 

potències per tal d’ampliar les seves zones d’influència. 
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caritatives/assistencials més o menys racistes que van dominar el marc de les relacions 

internacionals i bona part de les pràctiques de la cooperació i l'educació per al 

desenvolupament. 

 

L'Estat és l'agent central encarregat de promoure aquestes polítiques desenvolupistes 

encaminades a accelerar aquest procés de transició. Això significava passar d'una 

economia basada en les activitats del sector primari a activitats més productives com la 

indústria i, en menor mesura, els serveis. Aquest canvi havia d’impulsar el dinamisme 

econòmic necessari per generar riquesa i benestar. Ara bé, tal com assenyala Gonzalo 

Escribano (2004?:10): "Aviat es va fer palès, però, que creixement i industrialització no eren 

incompatibles amb grans bosses de pobresa". 

 

De fet, durant els anys seixanta i setanta, va sorgir una nova teoria sobre el 

desenvolupament de la mà d'un conjunt d'analistes vinculats a la CEPAL (Comissió 

Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib) que van donar forma al que avui dia coneixem 

com la Teoria de la Dependència. El que plantejava bàsicament aquesta teoria és que el 

subdesenvolupament no és una etapa en la línia que condueix al desenvolupament, sinó 

que és una realitat en si mateixa. 

 

Aquesta potent idea expressa com desenvolupament i subdesenvolupament són dues 

situacions d'un mateix procés històric. El desenvolupament d'uns països només s'explica pel 

subdesenvolupament d'altres. L'acumulació de riquesa generada en els països rics ha estat 

resultat dels processos de conquesta i colonització. El colonialisme i l’imperialisme van 

facilitar l'explotació de les poblacions dels països del Tercer Món i l'expropiació sistemàtica 

dels seus recursos naturals, matèries primeres i energia en benefici dels països del Nord. 

 

D'altra banda, la imposició de les regles de joc en el comerç internacional generava un 

intercanvi desigual que perjudicava els països en vies de desenvolupament. Aquests 

produïen matèries primeres, productes agrícoles (més barats) que exportaven a països 

desenvolupats, mentre que es convertien en consumidors/importadors de productes 

industrials, tecnològicament avançats (i, per tant, més cars). Es generava així una 

dependència de la qual era impossible escapar, perquè la relació desigual s'estableix entre 

un centre -països rics- que controla els mecanismes comercials i financers per situar-los a 

favor dels seus interessos, i una perifèria -països en vies de desenvolupament- abocada a 

jugar en condicions de desavantatge. 

A partir d'aquí, les propostes per poder encarar un futur en millors condicions passaven per: 

un desenvolupament autònom, la desconnexió del sistema capitalista mundial, la creació de 

mercats regionals, el paper central de l'Estat i una industrialització suficient per autoabastir 

els mercats interns i trencar la dependència exterior. 
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Les teories de la dependència van tenir un impacte interessant en la solidaritat internacional; en la 

manera d'entendre el que es va anomenar "educació per al desenvolupament", en el fons i en la 

forma de recollir suports... Recalcant com d’important és posar èmfasi en les causes que expliquen 

els fenòmens de desenvolupament-subdesenvolupament com un pas previ per entendre que la 

pobresa és una situació d'injustícia històrica que, lluny de ser solucionada, seguia reproduint-se i, 

davant la qual calia rebel·lar-se. 

 

Aquests anys es caracteritzen per l'absència de cap tipus d'anàlisi a l'hora de definir les 

polítiques de desenvolupament. Les dones són considerades beneficiàries passives del 

desenvolupament. La idea es podria expressar com "el que beneficia els homes beneficiarà 

igualment les dones". Les dones són vistes exclusivament en el seu paper reproductiu2. La 

maternitat i criança de les criatures és el seu rol més important. 

 

Hi va haver una altra manera d'entendre el desenvolupament (fins i tot sense qüestionar el 

creixement econòmic com a objectiu prioritari) influïda per l'anàlisi marxista. El problema del 

desenvolupament és d'ordre polític: es tracta d'acabar amb el saqueig sistemàtic de les 

riqueses nacionals encapçalat per les potències imperialistes i dut a terme amb la 

connivència de les classes dominants internes. El desenvolupament s'entén llavors com un 

procés d'alliberament nacional enfront de l'imperialisme i de presa de poder enfront de les 

classes dominants. 

 

També creien en el progrés tecnològic, en una economia planificada des de l'Estat i, com en 

el cas anterior, consideraven, en línies generals, que les societats camperoles o tradicionals 

eren un obstacle per al desenvolupament. Però el que diferenciava aquesta proposta és que 

el punt de mira no es posava tant en el creixement econòmic com en el progrés social. 

 

Els primers dubtes sobre el desenvolupament economicista  

 

Durant els anys 70 es començà a generar una preocupació creixent: la de combinar 

l'objectiu dels beneficis econòmics amb d’altres fites que garantissin l'atenció a les 

necessitats de les persones. Anys d'impuls de polítiques desenvolupistes no només no 

havien estat capaços de combatre la pobresa, sinó que la bretxa Nord-Sud i la desigualtat 

no havien fet més que créixer. 

 

Durant la Dècada de la Dona (1975-1985) declarada per les Nacions Unides, els debats 

feministes al voltant de la situació de les dones i el seu vincle amb el desenvolupament es 

donaven en un procés que va anar avançant des d'uns posicionaments en què l'èmfasi es 

posava en la reivindicació d'igualtat d'oportunitats, fins a d’altres, més crítics, que entenien 

                                                
2
 D'aquí, que molts projectes de cooperació que "s'ocupaven de les dones" abordessin qüestions de salut materno-filial o 

planificació familiar. 
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la subordinació de gènere, pròpia de les societats patriarcals, com el principal obstacle per a 

garantir a les dones l'accés als recursos i a unes relacions de poder equitatives. 

 

Paral·lelament a aquesta reclamació que es feia a les polítiques de desenvolupament 

perquè tinguessin en compte les dones, perquè responguessin a les seves necessitats 

pràctiques i interessos de gènere, perquè facilitessin el seu accés i control dels recursos i 

perquè milloressin la seva condició i posició; altres treballs posaven l'èmfasi en la relació 

entre els éssers humans i el medi natural per explorar les conseqüències derivades del 

model industrialitzador imperant. 

 

L'Informe Pearson (1970) va posar sobre la taula els errors d'un procés de modernització 

que havia provocat una mena de “creixement amb pobresa” i incidia en la idea que la 

generació de riquesa no és la solució si no va acompanyada de polítiques de redistribució. 

Un altre informe rellevant, ”The Limits to Growth”, impulsat pel Club de Roma, va aparèixer 

només dos anys després. Aquest informe es considera el primer toc d'atenció a un 

creixement econòmic plantejat com un procés sense fi en un planeta finit (DL Meadows i 

altres, 1972).  

 

Els anys 80 van suposar el retorn a la preeminència dels factors econòmics en el mesuratge 

del desenvolupament. La crisi del deute a l’Amèrica Llatina i la ineficàcia de les polítiques 

d'ajustament estructural -imposades pel Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial a 

finals dels anys 80 com a contrapartida a la concessió de nous crèdits amb els quals poder 

fer front a les obligacions contretes- van suposar un pas més que aguditzava l'agreujament 

de les condicions de vida de les poblacions dels països altament endeutats. 

Tot això va portar a proposar alguns ajustaments del que havia estat el model representat 

pel paradigma de la modernització. A final dels anys 80 es va produir la caiguda del mur de 

Berlín i, amb això, la progressiva desaparició dels sistemes representats pels països de 

l'Est. Per la seva banda, el model nacionalista d'un o altre signe va ser substituït pel model 

mercantilista neoliberal. L'Estat-Nació perd poder, l'economia es globalitza i l'auge dels 

poders financers i de les empreses transnacionals van ocupant un lloc cada vegada més 

rellevant en els fils que mouen el sistema mundial d'acord amb una lògica que ha perdurat 

fins avui dia3. 

 

Segons el pensament neoliberal, l'economia es veu frenada per l'excessiu intervencionisme 

de l'Estat. I la solució passa per reduir al màxim el seu rol i deixar a la iniciativa privada el 

paper de dinamitzadora. El mercat es converteix en l'element regulador de la vida 

econòmica, però també de la vida social, política i cultural. 

                                                
3
 El context actual, dominat pel que hem anomenat globalització neoliberal, presenta unes característiques que convindria 

desenvolupar amb més profunditat, però que excedeixen les possibilitats d'aquest breu text. 
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Abans d'entrar en els debats que articulen el que avui en dia constitueixen discursos crítics 

amb el model de desenvolupament hegemònic, repassarem dues altres propostes que, si bé 

no han aconseguit els objectius que incorporaven en els seus discursos, sí que han 

representat els majors esforços realitzats per intentar donar forma a un desenvolupament 

que tingués en compte les persones i el planeta que habitem. 

 

El concepte de Desenvolupament Sostenible va tenir un precedent en l'Informe Meadows 

(1972), però va aconseguir un impuls notable amb un altre informe “Our common future” 

(1987), també conegut com a informe Brundtland. En aquest informe es planteja la 

necessitat urgent de plantejar un desenvolupament que sigui sostenible en el temps. La 

premissa era la de garantir que el desenvolupament fos capaç de satisfer les necessitats de 

les generacions presents sense comprometre el dret de les generacions futures a satisfer 

les seves pròpies. 

 

L'anàlisi parteix de qüestionar un desenvolupament que ha impulsat una industrialització 

brutal basada en el consum d'energies no renovables, fonamentalment el petroli i els seus 

derivats, i que no ha pres en consideració l'impacte sobre el medi ambient. L'augment de la 

contaminació, la progressiva desforestació i la conseqüent desertització d'espais cada 

vegada més amplis, la pèrdua de la biodiversitat conseqüència d'una sobreexplotació 

abusiva dels ecosistemes marins i terrestres, la proliferació de residus tòxics -inclosos els 

nuclears-, el canvi climàtic resultant de tot això (incipient en aquells moments i confirmat en 

l'actualitat) eren només algunes de les expressions evidents que ens trobem davant d'una 

crisi ecològica global de grans dimensions. 

 

Amb tot, el desenvolupament sostenible tal com es va presentar en aquells moments, va ser 

qüestionat també des dels sectors més crítics pel seu caràcter reformista i per l'escàs 

compromís que, malgrat les successives cimeres sobre Medi Ambient i Desenvolupament 

afavorides per l'ONU, va aconseguir suscitar en la comunitat internacional, incapaç 

d'acordar mesures d'alt impacte. 

 

L'altre concepte al qual fèiem referència és el de Desenvolupament Humà. L'economista 

pakistanès Mahbub Ul Haq va jugar un paper decisiu en la definició d'aquest concepte i 

proposà al PNUD (Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament) la realització d'un 

informe anual que fes seguiment del progrés dels països d'acord amb un sistema 

d'indicadors que, a més dels de caràcter econòmic, tingués en compte altres que 

permetessin valorar el grau de millora en la vida de les persones, així com la distribució de 

la riquesa. El desenvolupament humà pren també en consideració altres dimensions 

igualment importants com són totes les que fan referència als àmbits de les llibertats, la 

participació política, l'equitat entre dones i homes i les garanties en matèria de drets 

humans, qüestions totes elles altament interrelacionades entre si. Des de l’any 1990 fins a 

l'actualitat s'han estat publicant aquests informes anualment. Els treballs d'economistes com 
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Amartya Sen i filòsofes com Martha Nussbaum han omplert de contingut aquest enfocament 

i aprofundit en les seves propostes. Aquest concepte serà tractat de manera més àmplia en 

el següent capítol. 

 

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i l’agenda post-2015  

 

L'any 2000 l'Assemblea General de les Nacions Unides va celebrar la Cimera del Mil·lenni, 

on va fer una declaració i va establir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per al 

20154. És el primer intent d'establir una acció coordinada entre estats i governs per 

"respectar i defensar els principis de la dignitat humana, la igualtat i l'equitat a nivell 

mundial5". 

 

En els 13 anys transcorreguts des d'aleshores, hi ha hagut èxits i avenços significatius en 

alguns països i vers alguns dels objectius, però sabem, ja ara, que assoliment de manera 

completa tots els objectius no serà possible. La infància segueix patint privacions, la 

desigualtat de gènere segueix a l’ordre del dia, l'ajuda al desenvolupament ha disminuït i la 

sostenibilitat ambiental segueix estant amenaçada6. 

 

Per aquest motiu, l’any 2012 es van iniciar unes rondes de consultes, reunions i panells 

d’experts per a dissenyar l'Agenda Post-2015 des del convenciment que s'ha de donar 

continuïtat a la iniciativa dels ODM però tenint en compte els reptes que planteja el context 

actual (amb les seqüeles de la crisi econòmica desencadenada el 2008), per definir millor 

els reptes de cara al futur. 

 

L'informe final7 elaborat pel Grup d'Alt Nivell -establert per les Nacions Unides per 

assessorar en la construcció de l'Agenda- fa una valoració positiva dels ODM, però reconeix 

que no van prestar atenció suficient a les persones més pobres i excloses, a les qüestions 

de governança, a l'impuls d'un creixement inclusiu que generés llocs de treball, ni al 

desenvolupament sostenible. Per això, suggereixen promoure una agenda universal que 

desencadeni cinc grans canvis: 

 

 No oblidar-se de ningú. Atenció específica a les persones més pobres i 

excloses. 

                                                
4
 1) Eradicar la pobresa extrema i la fam. 2) Assolir l'educació primària universal. 3) Promoure la igualtat de gènere i 

l'autonomia de la dona. 4) Reduir la mortalitat infantil. 5) Millorar la salut materna. 6) Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i 
altres malalties. 7) Garantir la sostenibilitat del medi ambient. 8) Fomentar una associació mundial per al 
desenvolupament.  
5
 Declaració del Mil·lenni. http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf  

6
 Nacions Unides (2013): Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Informe de 2013. 

  www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf 
7
 Una nova aliança mundial. Eradicar la pobresa i transformar les economies a través del desenvolupament sostenible. 

Informe del Grup d'Alt Nivell de Persones Eminents sobre l'Agenda de Desenvolupament Post-2015. 
http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf
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 Col·locar el desenvolupament sostenible al centre de l'agenda. 

 Transformar les economies per crear ocupació i creixement inclusiu. 

 Construir la pau i institucions eficaces, obertes i que rendeixin comptes per a 

tothom. 

 Forjar una nova aliança mundial. 

 

El març de 2013, es va celebrar una conferència internacional a Bonn8 que va reunir 

organitzacions de la societat civil, activistes i especialistes d'arreu del món. El resultat dels 

grups de treball temàtics són una sèrie de documents que aborden els reptes de l'agenda 

des d'un punt de vista crític.  

 

"Qualsevol agenda de desenvolupament post 2015 s'ha de basar en el principi de no 

regressió [... ]. Ha d'abordar de manera proactiva l'augment de les desigualtats dins i 

entre els països, la feminització de la pobresa, la discriminació i la violència per motius 

d'orientació sexual i identitat de gènere, la mercantilització dels recursos naturals, les 

amenaces a la sobirania alimentària, l'escalfament global, la pèrdua de biodiversitat i 

la degradació ambiental [... ]. L’agenda de desenvolupament post 2015 no pot ser 

impulsada pel sector empresarial o donant. Per contra, s'ha d'articular a través d'un 

marc polític progressista que tingui com a objectiu una redistribució justa de la 

riquesa, els béns i el poder per aconseguir la justícia social, econòmica, ecològica i 

sexual. Així mateix, s'ha de fer front a les desigualtats transversals i les múltiples 

formes de discriminació basades en el gènere, l'edat, la classe, la casta, la raça, 

l'origen ètnic, l'orientació sexual, la identitat de gènere i les discapacitats"9. 

L’educació per al desenvolupament i el concepte de ciutadania global  

Una última aportació, en la línia de les qüestions presentades al model imperant de 

desenvolupament i que es considera rellevant en matèria educativa, són les propostes des 

de l'Educació per al Desenvolupament (ED). 

L'ED es defineix com : 

“Un enfocament que considera l'educació com un procés interactiu per a la formació 

integral de les persones. És una educació dinàmica, oberta a la participació activa i 

creativa, orientada cap al compromís i l'acció que ha de portar a prendre consciència 

de les desigualtats planetàries existents en el repartiment de la riquesa i del poder, 

de les seves causes i conseqüències i del nostre paper en l'esforç per construir unes 

estructures més justes.” (Argibay et al, 2007) 

                                                
8
 Informació disponible a: http://www.berlin-civil-society-center.org/shared-services/post-2015/post-2015es/  

9
 “Declaració sobre els drets de les dones” http://www.worldwewant2015.org/node/332171  

http://www.berlin-civil-society-center.org/shared-services/post-2015/post-2015es/
http://www.worldwewant2015.org/node/332171
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A l'ED es dóna un valor primordial a l'aprenentatge, la reflexió, la investigació i l’avaluació de 

les pròpies activitats dirigides a millorar la qualitat de les pràctiques, la generació de 

coneixement sobre l'experiència i a rendir comptes. No obstant això, algunes veus 

destaquen la falta d’èmfasi per part de l'ED a l’hora de donar rellevància a d’altres àmbits de 

la cooperació i la coherència dins les diverses polítiques. 

Aquesta proposta ha anat evolucionant al llarg del temps, trobant en les ONGD 

(organització no governamental per al desenvolupament) un dels principals espais de 

conformació. L'ED ha transitat, des dels primers plantejaments essencialistes dels anys 50 

centrats en la capacitat de produir el canvi des del "Nord" o des de les ONGD, fins la idea 

de "societat civil global" recollida en l'Educació per a la Ciutadania Global (EDCG) (Poni; 

Lleó, 2013). Aquesta última ha estat definida com un enfocament que, naixent de l'ED, 

integra l'educació en valors, encoratjant metodologies participatives i promovent una sèrie 

de pràctiques reflexives contemplant la visió integrada del coneixement, de les experiències, 

de l'individual, del social. (Adaptat de De pau Abril, 2011). 

D'aquesta manera, l’EDCG suposaria una estratègia imprescindible per al qüestionament 

dels models de desenvolupament tant al Sud (països en vies de desenvolupament) com al 

Nord (països desenvolupats). 

Abans d’acabar és convenient deixar clar el concepte de Ciutadania Global (CG) de la 

proposta de EPCG. La CG s'ha vist potenciada des dels anys noranta i fins l'actualitat a 

causa del fenomen de la globalització. No obstant això, es poden trobar part de les seves 

arrels en el concepte de cosmopolitisme proposat en la tradició estoica o durant la 

Il·lustració del segle XVIII, amb Kant com un dels seus principals referents. 

Actualment, algunes de les aportacions més rellevants a la idea del cosmopolitisme o CG 

són les de Martha Nussbaum, que defineix la persona cosmopolita com "la compromesa 

amb tota la comunitat d'éssers humans" (Nussbaum, 1999). 

No obstant això, aquesta proposta de CG no ha estat exempta de crítiques que apunten que 

el terme Ciutadania Global és una construcció occidental, o bé, que el concepte de 

ciutadania està més relacionat amb la participació a nivell local i nacional. També 

s'assenyala la possible Tensió de la responsabilitat cosmopolita (Thiebaut, 1999), tensió 

entre la condició cosmopolita i les identitats sòlidament consolidades del clan, de l'ètnia o de 

la nació que reforçarien un impuls cap a la seguretat. Davant d'aquestes crítiques, 

Nussbaum, entre d'altres, afirma que el substrat ètic del cosmopolitisme és considerar les 

persones com moralment iguals, el que significa que la nacionalitat, l'ètnia, la classe, la raça 

i el gènere, serien moralment irrellevants (Nussbam, 1999). 
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Buscant d’altres models socials. Discursos del postdesenvolupament  

“El capitalisme és irreformable, és un sistema assassí que causa dos problemes molt 

greus. Primer, mata de fam a 100.000 persones cada dia, segons dades de l'ONU, en 

un planeta que té recursos alimentaris suficients. Amb els diners que s'ha lliurat als 

bancs arreu del món, bancs americans, europeus, japonesos, en els 4 anys que 

portem de crisi, segons càlculs de l'ONU, s'hagués pogut redimir la fam del món 92 

vegades. [... ] I encara pretenem seguir amb aquest sistema? Vostès em diran que no 

tenim alternatives, les buscarem, però cal tancar immediatament10.” (Arcadi Oliveres, 

2012). 

 

La humanitat s'enfronta, avui en dia, a un gravíssim problema de caràcter social i ecològic. 

Social, perquè el model competitiu que representa el Mercat destrueix la solidaritat, 

despolititza la societat, perverteix la noció de participació democràtica mitjançant l'impuls de 

democràcies formals, delegades, de baix perfil i substitueix la noció de ciutadanes i 

ciutadans per una societat de consumidors i consumidores. Ecològic, perquè la lògica del 

guany, de l'obtenció del màxim benefici, es fa a costa, no només de les persones, sinó 

també dels ecosistemes planetaris. 

 

Hem de qüestionar com de natural és el sistema, els principis sobre els quals s'ha construït 

el projecte de la modernitat i l'imaginari derivat d'aquest model de desenvolupament 

capitalista, extractivista i productivista. Segons Escobar (2011), hem de qüestionar la 

centralitat social i discursiva del capitalisme en l'economia, del liberalisme en la definició de 

la societat i de la política i l'Estat com a forma de poder definitòria de la matriu d'organització 

social; a tot això, Orozco (2012) hi afegeix la urgència de qüestionar l'heteropatriarcat com 

el contracte ocult dins d'aquest contracte social. 

Des de l'economia feminista:  

"Es defensa majoritàriament que l'objectiu últim de les activitats econòmiques ha de 

ser la sostenibilitat de la vida, entenent per aquesta el procés de reproducció ampliada 

de la vida, que requereix tant de recursos materials com de contextos i relacions de 

cura i afecte [... ]. En aquest procés s'inclou, per tant, la satisfacció de les necessitats 

humanes, tant materials com afectives en un entorn social i ambientalment sostenible 

[... ]. La noció de sostenibilitat de la vida s'utilitza com a antítesi a l'acumulació i el 

lucre sense fi [... ]. Cercar la sostenibilitat de la vida significa organitzar la producció, la 

reproducció i els intercanvis perquè totes les formes de vida es reprodueixin i perdurin 

en les millors condicions, amb justícia i igualtat" (Jubeto i Larrañaga, 2013, pàg 10) 

 

                                                
10

 Entrevista a Arcadi Oliveres. http://www.fescigu.com/2012/inicio-arcadioliveres.html [fecha de consulta, 27-11-2013]. 

http://www.fescigu.com/2012/inicio-arcadioliveres.html
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Dins aquests discursos crítics amb el desenvolupament també hi trobem les propostes de 

decreixement. 

 

"El creixement no genera necessàriament una cohesió social. Es tradueix molt sovint 

en agressions contra el medi ambient i provoca l'esgotament de recursos que sabem 

no estaran a disposició de les generacions futures [... ]. El decreixement afirma que 

hem de modificar radicalment moltes de les regles de joc imperants en les societats 

del nord [... ] per dues raons [... ]. La primera és que la petjada ecològica ha crescut 

de manera visible, en molt bona mesura sota responsabilitat dels països del nord; la 

segona de les raons assenyala que seria un greu error relacionar, sense més, consum 

amb benestar i felicitat. Podem viure millor amb menys." (Taibo, 2011) 

 

Finalment, des dels sabers ancestrals dels pobles indígenes ens arriben d’altres propostes 

que també qüestionen, de manera profunda, l'actual model de desenvolupament. 

Concretament, ens referim al sumak kawsay o “bon viure”. La noció del "bon viure" és una 

crítica al model actual de desenvolupament i una crida a construir una qualitat de vida que 

inclogui tant les persones com la natura. 

 

"El sumak kawsay (bon viure) incorpora la natura a la història. Es tracta d'un canvi 

fonamental en l'episteme moderna, perquè si d'alguna cosa es vantava el pensament 

modern és, precisament, d’haver aconseguit expulsar la natura de la història. De totes 

les societats humanes, l'episteme moderna és l'única en què s'ha produït tal 

esdeveniment i les conseqüències comencen a passar factura. El sumak kawsay 

proposa la incorporació de la natura a l'interior de la història, no com a factor productiu 

ni com a força productiva, sinó com a part inherent a l'ésser social." (Dávalos, 2008) 

 

Per tant, el desenvolupament és un procés que depèn de la repolitització de la vida social, 

de l'extensió d'una democràcia radical i de la consideració del planeta i la seva diversitat 

com a agents actius també en aquest procés. La cooperació pot ser transformadora si, en 

lloc de ser determinada des dels poders hegemònics, és construïda en relació horitzontal 

amb els agents amb voluntat de canvi; si busca estratègies que construeixin justícia social i 

equitat; si incorpora en el seu quefer els moviments socials emancipadors i s'alia amb les 

seves lluites i resistències.  

 

Per la seva banda l'educació, entesa com a praxi alliberadora, ha de dirigir la seva mirada 

cap a un horitzó emancipador, impulsant processos empoderadors en què les persones 

puguin reconèixer les múltiples opressions que els afecten i que operen en el seu entorn per 

emprendre estratègies col·lectives -locals i globals- de transformació social. 

D'aquí, que els moviments socials, feministes, ecologistes, en defensa dels drets humans i 

amb la seva trajectòria de lluita i reivindicació esdevinguin els actors capaços de dissenyar 
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projectes utòpics en relació amb contextos múltiples i en resposta als anhels i projectes de 

cada societat en el seu temps. 
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RESUM 

 

Més de vint anys després de l’inici de l'expansió a nivell mundial del desenvolupament 

sostenible com a possible paradigma de desenvolupament alternatiu, ens trobem encara 

amb gran diversitat d'interpretacions de la noció de sostenibilitat. Per contribuir a una 

dimensió més global i transformadora de l'enginyeria en el món actual, considerem 

necessari reflexionar sobre la crisi ecològica mundial i comprendre les diferents teories, 

enfocaments i perspectives sobre el desenvolupament sostenible que coexisteixen. 

 

En aquest capítol, coneixerem l'origen i evolució del concepte desenvolupament sostenible i 

la seva connexió amb els desajustos ecològics i socials fruit d'un model de vida basat en 

formes industrials de producció i consum massius. Amb unes conseqüències ja palpables 

(contaminació, escalfament global, escassetat de recursos, crisi energètica...) que es fan 

patents amb més intensitat en les societats més empobrides o més vulnerables. 

 

Observarem la diferència que hi ha entre diverses escoles de pensament del 

desenvolupament sostenible, segons la seva comprensió de les dimensions rellevants i les 

seves relacions, aplicant-ho a casos concrets d'institucions i organitzacions. Els efectes 

d’aquestes diferents interpretacions es troben representades en les imatges que es 

projecten sobre la sostenibilitat. 

 

Tractarem de definir les dimensions de la sostenibilitat adoptant una perspectiva més 

transformadora, de tall polític i que prengui com a referència els límits que imposen els 

sistemes naturals. Des d'aquesta perspectiva, analitzarem les connexions entre 

desenvolupament sostenible i desenvolupament humà, reconeixent la contribució d'aquest 

últim al desenvolupament de la persona, en funció de les llibertats i capacitats de què 

gaudeix. Malgrat haver-se originat i evolucionat des de disciplines i corrents diferenciats, 
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s'està generant al llarg del temps un enriquiment mutu i una convergència d’ambdós 

plantejaments, tot i que alguns autors consideren que això no hauria de ser així. 

En aquest capítol serà inevitable reflexionar sobre l'impacte ambiental produït per les 

nostres maneres de viure i sobre els diversos deutes que els països industrialitzats han 

provocat a la resta de països i societats, especialment les més empobrides. En aquesta 

secció també coneixerem enfocaments i propostes que arriben des de les veus de països 

en vies de desenvolupament. 

 

Finalment, ha sorgit amb força un corrent que, des de la crítica postmoderna, qüestiona el 

concepte de desenvolupament sostenible i es decanta pel que anomena decreixement. 

Reflexionarem, en aquesta sessió, sobre aquest decreixement i d’altres propostes 

alternatives. Coneixerem les seves contundents crítiques pel que fa al creixement econòmic 

i a la noció més estesa, o dominant, de la sostenibilitat.  

 

En definitiva, amb aquest capítol es pretén introduir als estudis d'enginyeria el 

qüestionament sobre el paper d'aquesta en la crisi ecològica a escala internacional i local. 

Quines contribucions, des de la perspectiva de la sostenibilitat, poden fer-se des del camp 

de l'enginyeria per fugir de plantejaments ecotecnocràtics que no qüestionen un model de 

desenvolupament dominant altament depredador amb els béns naturals? 

  



 
Desenvolupament sostenible 

Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 

 

3 

COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, seràs 

capaç de: 

 

 Identificar diferents discursos, imatges i enfocaments sobre la sostenibilitat.  

 Desenvolupar una actitud crítica cap als discursos i actuacions dels actors des 

de la perspectiva de la crisi ecològica actual.  

 Caracteritzar el concepte desenvolupament sostenible des d'un enfocament 

més polític.  

 Conèixer propostes alternatives crítiques amb el concepte de desenvolupament 

sostenible.  

 Desenvolupar criteris d'anàlisi personal per introduir la sostenibilitat en les 

pràctiques individuals i de les organitzacions, especialment, en el camp de 

l'enginyeria. 

 

CONCEPTES CLAU 

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió:  

 Crisi ecològica  

 Desenvolupament sostenible  

 Economia ecològica  

 Economia ambiental  

 Decreixement 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en els 

continguts del mòdul:  

 

 Quina relació tenen les diferents interpretacions de desenvolupament sostenible 

amb els enfocaments econòmics del desenvolupament?  

 Quines dimensions del desenvolupament sostenible proposa el capítol per 

poder parlar d'un concepte més integrador i transformador?  

 Quins nexes pot tenir el desenvolupament sostenible amb el desenvolupament 

humà?  

 Quines són les crítiques que es fan al concepte desenvolupament sostenible, 

especialment, des de la proposta del decreixement? 
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INTRODUCCIÓ 

 

L'enginyeria, en les seves diferents disciplines, ha proporcionat nombrosos mitjans a l'ésser 

humà perquè aquest pugui dur una vida suposadament millor. No obstant això, el marcat 

optimisme en referència als beneficis de la tecnologia, unit a models econòmics basats en 

una producció intensiva de capital sense considerar els impactes en el medi natural i social, 

ha donat lloc durant dècades a una sobreexplotació sense precedents dels béns naturals, a 

un augment exponencial de la contaminació en les seves diverses formes i a una 

degradació irreversible del planeta en què vivim que té repercussions tant locals com 

globals. 

 

Per això, per poder abordar la sostenibilitat o el desenvolupament sostenible, és 

absolutament necessari parar esment i resoldre la situació de degradació ambiental 

mundial. Encara que, amb el temps, aquest concepte s'ha enriquit, l'observació que 

s'estaven ultrapassant els límits ecològics ha constituït la llavor d'aquesta noció de 

desenvolupament. Parlem, per tant, d'un biaix, clarament ambientalista en la seva 

generació, que ha condicionat l'aplicació d'aquest concepte. Aquest capítol girarà al voltant 

de les diverses interpretacions de la sostenibilitat i les seves implicacions. 

 

ORÍGENS DEL CONCEPTE  

 

Encara que la preocupació real per la sostenibilitat es produeix a l'últim quart del segle XX, 

el concepte aparegué per primera vegada al segle XVIII en els plantejaments de la teoria 

econòmica de la fisiocràcia. Aquesta teoria ja proposava la consideració dels factors 

naturals en la producció de la riquesa. No obstant això, aquests enfocaments van tenir molt 

poc ressò enfront de les emergents, i posteriorment influents, teories econòmiques d'Adam 

Smith o David Ricardo, per als qui la riquesa industrial i financera es concebia de forma 

independent als factors ecològics. Al segle XIX, economistes de l'escola russa i de l'est 

(Podolinsky, Ruskin o Geddes) comencen a gestar el que serien les arrels del corrent que 

actualment coneixem com a economia ecològica.  

 

Més recentment, a la dècada dels seixanta del segle XX, es va introduir la noció d'economia 

sostenible de la mà d'autors com Herman Daly o Erlich. Aquests es referien a la "necessitat 

de procurar un sistema econòmic que fos estable o estacionari en relació amb el consum de 

recursos naturals, progressiu en els aspectes morals i ètics, així com de coneixements 

humans i aplicacions tecnològiques, i equitatiu pel que fa a la distribució" (Llobera, 2001, en 

Calabuig, 2008). Una vegada més, el ressò de tots aquests tocs d’alerta (economia 

estacionària, creixement zero o limitat, etc.) va ser molt baix, a causa dels plantejaments 

clàssics predominants. 
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Alguns col·lectius van ser més sensibles a aquesta creixent degradació dels béns naturals i, 

poc a poc, el moviment en defensa del planeta es va anar enfortint. La crítica s’adreçava 

directament al model del sistema econòmic capitalista, causa principal, segons aquestes 

opinions, de la situació existent (contaminació, sobreexplotació de recursos, escalfament del 

planeta, etc.). Al mateix temps, es van anar fent visibles els problemes creixents de 

pobresa, en un món en què, aparentment, la generació de riquesa material anava en 

augment (Kemp et al, 2005, p.13). 

 

Un dels esdeveniments més influents va ser la publicació, l’any 1972, de l'informe del Club 

de Roma titulat "The Limits to Growth". Tot i que l'anàlisi informàtic elaborat pel MIT de totes 

les interaccions entre els diferents problemes era extraordinàriament complex, el Club de 

Roma va analitzar l'evolució de manera exponencial d'alguns dels paràmetres fonamentals 

del planeta Terra (població, recursos naturals, aliments, producció industrial o 

contaminació). Anàlisi que va acabar per engendrar un model predictiu del comportament 

global del planeta.  

 

L'estudi destacava les limitacions físiques al creixement i va concloure que hi hauria un 

col·lapse de les variables anteriors en arribar a l'any 2050. Encara que molts van titllar 

aquestes prediccions de catastrofistes, certament es basen en un model matemàtic que 

simplifica la realitat, aquestes prediccions van donar la veu d'alarma sobre els efectes 

devastadors que les pautes de producció i consum imperants provocaven a la Terra. 

 

A la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà celebrada a Estocolm 

el 1972, la comunitat internacional es va reunir, per primera vegada, per analitzar les 

necessitats mundials en l'àmbit del desenvolupament i el medi ambient. Tot i que la relació 

entre medi ambient i desenvolupament no va emergir de manera prou forta, sí que hi havia 

elements suficients per constatar que calia alterar la forma en què s’estava duent a terme, 

fins al moment, el desenvolupament econòmic (Mebratu, 1998: 500). 

 

Però no va ser fins a finals dels anys 80 del segle XX que el terme desenvolupament 

sostenible com a tal va començar a difondre’s a escala mundial, sobretot arran de l'Informe 

"Our Common Future", més conegut com a Informe Brundtland (WCED, 1987). Aquest 

informe va ser elaborat sota el mandat de les Nacions Unides per la comissió creada per a 

l’ocasió, la Comissió Mundial per al Medi Ambient i el Desenvolupament, WCED. Aquesta 

comissió concloïa en l'estudi que les problemàtiques ecològiques i socials presentaven 

causes comunes i demanaven, per tant, respostes comunes (Kemp et al., 2005: 13). 

 

Alguns autors destaquen, però, que el major avanç en la nova perspectiva conceptual sobre 

desenvolupament i medi ambient (Tryzna, citat en Mebratu, 1998) va ser el que va aportar  

l’any 1980 una publicació de l'Estratègia Mundial de Conservació, un treball conjunt entre la 

IUCN, el WWF i la UNEP. L'Estratègia feia especial èmfasi en el concepte de conservació 
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com a marc a l'hora de parlar de medi ambient i desenvolupament. En aquesta publicació 

no s’aborda explícitament la definició de desenvolupament sostenible, però s’hi destaca de 

manera recurrent el concepte de sostenibilitat i la connexió inevitable entre les variables 

medi ambient i desenvolupament i com el creixement econòmic no ha de vulnerar els 

ecosistemes. 

 

Hi va haver, a més dels esmentats, d’altres aproximacions en la recerca d'un 

desenvolupament sense destrucció o més 'mediambiental', com la proposta 

d’ecodesenvolupament que va emergir des del Programa de les Nacions Unides per al Medi 

Ambient (UNEP) a  la dècada dels 70. L'ecodesenvolupament, producte de l’intel·lectual 

socioeconomista polonès Ignacy Sachs, planteja un model de desenvolupament en què 

cada regió requereix solucions específiques per donar solució als seus problemes 

particulars. Tenint en compte les especificitats culturals, socials i ecològiques, amb l'objectiu 

d'aconseguir satisfer, en major mesura, les necessitats de la comunitat local. 

 

En aquesta etapa de creixent alarma sobre les condicions mediambientals, han tingut lloc, 

durant les últimes dècades, nombrosos esdeveniments fonamentals, els quals han anat 

marcant la pauta en aquest camí de debats i recerca de solucions cap a un futur més 

esperançador. Diferents cimeres i documents ratificats a nivell mundial, com ara la 

Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides, permeten comprendre la naturalesa 

transversal de l'agenda de la sostenibilitat establerta a nivell multilateral (Barton, 2006). Si la 

Cimera de Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides (Cimera de Rio) de 

1992 va parar especial atenció al medi ambient vinculat amb les qüestions de 

desenvolupament, cimeres posteriors han centrat la seva atenció en temes com la població, 

la pobresa o la privació social, la desigualtat de gènere i la urbanització, entre d'altres. 

 

Actualment, i a causa del creixent consens mundial sobre el procés de canvi climàtic que 

s'està produint, cada vegada adquireixen més rellevància les Conferències de les Parts o 

Cimeres sobre el Clima. Per la seva proximitat en el temps, cal fer menció de la Cimera de 

Desenvolupament Sostenible de 2012, coneguda com Rio +20, en la qual no es va assolir 

cap avenç substancial o compartit pel que fa a la suposada fita de la sostenibilitat. 

 

LES VEUS DEL SUD  

 

Gran part de la literatura que tracta d'avançar en la conceptualització de la sostenibilitat, 

prové dels anomenats països desenvolupats i està dotada d'una visió fonamentalment 

antropocèntrica, fet que li imprimeix un clar biaix cultural. Aquesta diferent manera de veure 

el món o “worldview” (Byrch et al., 2007), no ha d'impedir introduir d’altres qüestions 

rellevants a l’hora de parlar de sostenibilitat, com ho pot ser la noció del deute ecològic. 

Aquest concepte és una demanda provinent dels països del Sud per tal d’introduir en les 

equacions d'anàlisi el deute que els països rics i industrialitzats tenen amb els menys 
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desenvolupats (Roberts and Parks, 2009). Com a contraposició a la pretensió que el deute 

extern, sense més anàlisi, sigui un factor condicionant del desequilibri ecològic. 

 

El deute ecològic busca una major comprensió del fenomen, per fer visible el veritable deute 

mundial dels models de producció i consum de les societats riques. En aquest cas s'estaria 

parlant de l'espoli a què estan sotmesos els recursos naturals dels països menys 

desenvolupats per mantenir els nivells de consum dels països més desenvolupats. El deute 

ecològic inclou elements com el deute del carboni, la biopirateria, el comerç de residus o 

l'extracció de recursos naturals mal pagats. En paraules de Goeminne i Paredis (2010), el 

paradigma del deute ecològic ens permetria obrir un espai polític a certes realitats 

d'insostenibilitat que es revelen ocultes des de la perspectiva occidental. 

 

Un altre exemple més recent de la presa d'acció de la societat civil i de les societats dels  

països més pobres el trobem en les propostes alternatives des del Sud a la Cimera de Rio 

+20 de 2012 (VVAA, 2012). A través del document oficial de la cimera es poden apreciar 

fàcilment les diferències d'enfocament i contingut existents (United Nations, 2012). La 

recerca d'aquests punts de vista, alternatius en gran mesura al discurs de desenvolupament 

dominant, ha de ser també una tasca a tenir en compte en parlar de sostenibilitat. 

 

LES CRÍTIQUES A L’INFORME BRUNTDLAND  

 

Cal reconèixer la gran vàlua de les propostes de l'Informe Brundtland. El principal mèrit del 

qual n’és l'anàlisi de les interrelacions i els mecanismes de causa recíproca entre el 

malbaratament dels països rics, la pobresa al Sud, la destrucció de la biosfera, la inequitat 

del model de desenvolupament actual o la necessitat de justícia intergeneracional (Sen, 

2000; Meadowcroft, 2000; Riechmann, 1995). 

 

Però la definició de desenvolupament sostenible més àmpliament acceptada a nivell 

mundial, i que procedeix d’aquest informe, ha estat sovint descontextualitzada i interpretada 

a través d’enfocaments no transformadors. L'informe Brundtland ha estat objecte de 

crítiques per motiu de les seves incoherències i ambigüitats. Encara que alguns, com 

Amartya Sen (2000), atorguen valor, precisament, a aquesta ambigüitat, en argumentar que 

el que necessiten les persones com a agents de canvi és una noció prou àmplia de la 

sostenibilitat que pugui adoptar, posteriorment, diferents articulacions. 

 

És important, precisament per la gran influència que ha tingut l’informe, exposar algunes de 

les crítiques que s’han formulat en contra seva, per tal limitar-nos a donar la seva definició 

com la més adequada a l’hora de parlar de sostenibilitat. 
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QUADRE 1. Desenvolupament Sostenible 

 “El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà  les necessitats de la 

generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves 

pròpies necessitats.” Engloba dos conceptes fonamentals:  

 el concepte de "necessitats".  En particular les necessitats essencials dels pobres, a les 

quals s'hauria d'atorgar prioritat preponderant 

 la idea de limitacions, imposades per l'estat de la tecnologia i l'organització social, sobre la 

capacitat del medi ambient per satisfer les necessitats presents i futures  

“En conjunt, el desenvolupament sostenible és un procés de canvi en el qual l'explotació dels 

recursos, l'orientació de l'evolució tecnològica i la modificació de les institucions estan en harmonia 

i augmenten el potencial actual i futur per satisfer les necessitats i aspiracions humanes." (WCED, 

1987, 67 i 70). 

  

D’altres crítiques a la definició de desenvolupament sostenible donada a l'informe 

Brundtland i, en general, al corrent ecotecnocràtic de la sostenibilitat (o tecnocèntric, com 

expressen altres autors com Byrch et al., 2007), i que analitzarem posteriorment, se centren 

en les següents qüestions: 

 

 Manca fer-lo operatiu, eliminar la seva ambigüitat i generar una veritable 

alternativa que pugui ser portada a la pràctica. 

 És possible definir les necessitats de les generacions futures? És possible 

realment satisfer les necessitats actuals? Les dels països rics o les dels pobles 

empobrits? 

 El desenvolupament sostenible és una “fórmula” per tal que el Nord imposi una 

agenda al Sud. 

 Principalment en els països de major riquesa, es percep un feble compromís 

amb l'anomenada equitat internacional (Meadowcroft, 2000). Qualsevol 

enfocament cap a la gestió mediambiental requereix confrontar els temes de la 

distribució de la riquesa. Parlem que, més enllà de plantejar solucions purament 

tècniques a la insostenibilitat actual, en el desenvolupament sostenible han de 

tractar qüestions eminentment polítiques i de justícia social. 

 El model economicista de desenvolupament sostenible basat en el capital falla 

en deixar de banda nombroses dimensions i en no tractar adequadament les 

interconnexions (Kemp et al., 2005). L'afirmació que per assolir el 

desenvolupament sostenible tant al Nord com al Sud és necessari el creixement 

econòmic, sembla que és l'única afirmació de l'informe que han retingut 

empresaris i polítics (Riechmann, 1995). 
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DIFERENTS ENFOCAMENTS AMBIENTALS, PERÒ… S’HI VAL TOT?  

 

Podem afirmar, per tant, que el desenvolupament sostenible adquireix significats diferents 

en funció dels diversos paràmetres ideològics, culturals i intel·lectuals que s'utilitzin en la 

seva anàlisi. Això, a la vegada, planteja nombrosos interrogants sobre quins són els 

objectius a perseguir i com s'han d'adequar aquests als diferents contextos socioeconòmics, 

així com també quin tipus de transformacions requerirà l'aposta per aquesta alternativa de 

desenvolupament (Font i Subirats, 2001). Ens sembla pertinent parlar en aquests termes ja 

que, tal i com s’exposarà en el següent capítol, el component deliberatiu ha de ser un 

element essencial si volem transitar cap a models de desenvolupament menys depredadors 

amb l'entorn natural i més justos socialment, ja sigui des de l’àmbit de l‘enginyeria o des de 

qualsevol altre sector de la societat. 

 

És per això que, en plantejar la noció de sostenibilitat, cal tenir presents i considerar 

l'existència d'almenys dues grans escoles de pensament que plantegen les qüestions 

ambientals en el context actual: l'Economia Ambiental i l'Economia Ecològica. Tot i que 

inclou qüestions de tall social i no només mediambiental, el primer corrent ha aconseguit 

expandir les fronteres del paradigma neoclàssic per poder abastar preocupacions 

mediambientals dins la seva anàlisi. Es tracta d'una anàlisi que, en essència, ha expandit 

les fronteres d'opcions de consum (Redclift, 2000); postula la neutralitat de valors i realitza 

una anàlisi econòmica des d'una visió particular de la naturalesa humana i les seves 

relacions socials. L'acumulació teòrica de l'ecologia política oficial s’estableix, 

fonamentalment, en la filosofia de l'economia ambiental; per tant, el discurs més estès ve 

marcat pels principis d'aquesta última, des d'un enfocament clarament tecnocràtic. La 

influent definició de desenvolupament sostenible de l'Informe Brundtland formaria part 

d'aquest corrent de pensament, difós per autors com David Pearce. En l'actualitat, la 

proposta d’economia verda (green economy) se suporta sobre d’aquests fonaments (amb 

gran impuls recentment des de la Cimera de Rio de 2012). 

 

Alguns autors (Redclift, 2000; Rist, 2002) consideren que el terme desenvolupament 

sostenible ha estat engendrat sota una visió molt particular del món i les seves relacions. 

Fins i tot, que es tracta d'un oxímoron (figura retòrica que aconsegueix conciliar els 

contraris; la contradicció en aquest cas no es trobaria tant en els termes com en les 

pràctiques). Argumenten que sorgeix com a conseqüència dels efectes devastadors que el 

model de desenvolupament neoliberal està provocant en el medi ambient i en la societat. 

Aquesta amplitud en la seva definició és la que ha aconseguit una àmplia acceptació en tots 

els fòrums, per la seva gran aplicabilitat a situacions diferents, tot i que planteja moltes 

dificultats en aspectes referents a la seva operativitat. I perquè, precisament, qüestiona de 

manera molt lleu les veritables arrels de la insostenibilitat. 
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Per tant, existeix en general un corrent que anomenarem ecotecnocràtic, dins l'economia 

més ortodoxa, que abandera el terme sostenibilitat en el seu discurs emparat en l'afirmació 

que el creixement econòmic (il·limitat) és compatible amb la sostenibilitat. Aquesta és una 

de les crítiques més importants a la definició de l'Informe Brundtland i una de les majors 

contradiccions que es troben a l'Informe: promoure com alternativa per eradicar la pobresa i 

estabilitzar l'ecosistema mundial precisament les polítiques de creixement econòmic, que 

són justament les que han fet cada vegada més gran la diferència entre rics i pobres i han 

degradat el medi ambient (Rist, 2002; Meadowcroft, 2000; Naredo, 1996; Bermejo, 2001; 

Llobera, 2001). L'enginyeria també està implicada en aquest plantejament, ja que aquest 

enfocament tendeix a centrar les solucions en mesures més correctores que preventives i 

en el supòsit que la major eficiència que aporten les innovacions tecnològiques permetrà 

"fer el mateix o, fins i tot, més amb menys". 

 

Entre els economistes es troba àmpliament estesa la idea que el problema mediambiental 

trobarà la seva solució quan els nivells de producció i renda arribin a uns nivells tals que hi 

pugui haver excedents per aconseguir augmentar les inversions en protecció mediambiental 

(Naredo, 1996). Es tracta de la clàssica idea que un augment de la producció i la renda 

suposaran un augment de la riquesa per als més desfavorits, quan està comprovat que el 

sistema de mercat no realitza per si mateix cap tasca redistributiva. Es justifiquen així en 

moltes ocasions pautes productives i de consum altament agressives contra el sistema, 

emparant-se en el resguard de les accions correctives i mesures compensatòries que 

permetin vetllar per la vida de les generacions futures. 

 

No obstant això, l'economia humana, per ser sostenible, requereix complir els principis que 

regeixen l'economia de la naturalesa (aquesta és la idea principal que defensa l'economia 

ecològica). És a dir, l'economia tal com l’entenem no ha d'estar per sobre o fora de la 

naturalesa, sinó dins del sistema ecològic, en connexió amb les ciències de la naturalesa 

(Naredo, 1999; Bermejo, 2001). Des d'aquesta perspectiva, prenent-la com origen de la 

insostenibilitat, es perceben tant la dissociació entre les dimensions socials, econòmiques i 

naturals, com la visió esbiaixada del desenvolupament que l’assimila gairebé exclusivament 

amb creixement econòmic. 

 

Autors com Mark Roseland, Kerry Turner o Jose Manuel Naredo arriben, fins i tot, a distingir 

dues perspectives. La de la sostenibilitat feble, més lligada a la visió ortodoxa de 

l'economia, i la de la sostenibilitat forta, formulada des de la racionalitat de l'economia de la 

física, la termodinàmica i l'economia de la naturalesa: l'ecologia (Naredo, 1996). La 

interpretació de la sostenibilitat feble reflecteix l'assumpció econòmica que tant els factors 

naturals com els no naturals són substituïbles (Turner en Byrch et al., 2007); Que els 

primers poden ser liquidats mentre hi hagi inversió per proporcionar una dotació equivalent 

a la següent generació (Rees, citat en Roseland, 2000); que el capital no natural pot ser 

convertit en capital natural, obviant els processos irreversibles de la natura; o que la 
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tecnologia i el comerç internacional asseguren que sempre hi haurà disponibilitat de 

recursos per satisfer les necessitats humanes (Ross, 2009). En canvi, la sostenibilitat forta 

incideix en que és necessari un mínim estoc de factors naturals per a tot factor no natural 

(fet per l'home) si es vol garantir la sostenibilitat (Daly, citat en Roseland, 2000). Des d'una 

perspectiva ideològica, els corrents de l'ecofeminisme, l’ecosocialisme i l’ecoteologia 

estarien lligats a una interpretació forta de la sostenibilitat. 

 

Podem afirmar, per tant, que el corrent ecotecnocràtic pertany al paradigma de la 

sostenibilitat feble i que la definició de desenvolupament sostenible encunyada per l'Informe 

Brundtland promou aquest enfocament. I, de nou, ha de sorgir el qüestionament del paper 

de l'enginyeria (plantejada sovint com neutral o imparcial) en la promoció d'una o altra 

categoria de sostenibilitat. 

 

QUINA ÉS LA NOSTRA IMATGE DE LA SOSTENIBILITAT?  

 

Com a conseqüència de l'ambigüitat del terme desenvolupament sostenible i dels diversos 

enfocaments econòmics subjacents exposats, existeixen en l'actualitat centenars de 

definicions, així com una gran varietat d'interpretacions de les definicions amb més 

repercussió internacional. Les diferents interpretacions tenen, també, el seu reflex en les 

imatges que es projecten sobre la sostenibilitat. D’aquelles que dissocien els elements 

econòmics, socials i mediambientals entre si, fins a les que reconeixen la impossibilitat de 

situar l'economia fora dels sistemes socioculturals, polítics i naturals, tal com hem esmentat 

abans. Les imatges de la sostenibilitat suposen un interessant recurs educatiu com a eina 

de discussió i anàlisi per reflexionar sobre els nostres esquemes epistemològics i 

interpretatius. 

 

La primera figura (fig. 1) plasma la tríada de dimensions que sovint s'utilitzen per explicar el 

concepte de desenvolupament sostenible: aquell que té en compte no només els aspectes 

relacionats amb el benestar humà, sinó també aquells que es refereixen als elements físics 

a partir dels quals arribem a aquest benestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Imatge clàssica del desenvolupament sostenible (Burgwal, 1999) 
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Alguns autors critiquen aquesta visió, ja que es basa en el reconeixement de l'existència per 

separat dels sistemes socials, econòmics i naturals. Aquest tipus de models suggereixen 

que, en ser independents, aquests sistemes han de ser tractats al seu torn de forma 

independent (la qual cosa condueix al reduccionisme); que l'àrea d'intersecció és l'àrea on 

s'aconsegueix la sostenibilitat, mentre que les altres àrees són, per tant, àrees de 

contradicció; i que, en ser-ne l'objectiu últim la integració plena dels sistemes naturals, 

socials i econòmics, aquesta s’ha d'aconseguir a través de la integració dels objectius 

socials, naturals i econòmics (pensament lineal). La interpretació del desenvolupament 

sostenible des de l'economia ortodoxa connectaria, sens dubte, amb aquesta visió de la 

sostenibilitat que s'ha instaurat en el nostre imaginari d'una manera molt subtil (Calabuig, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 La percepció còsmica (Mebratu, 1998: 513) 

 

La proposta d'un model anomenat d’interdependència còsmica superaria les deficiències 

anteriors, d’acord amb diverses raons com ara les següents: l'univers humà (en concret, 

l'econòmic i social) mai seran sistemes separats de l'univers natural. Hi ha milions de 

combinacions de conflicte i harmonia en l'àrea d'intersecció dels quatre cosmos (Mebratu, 

1998: 513-514). Aquesta representació gràfica del món còsmic sintonitza amb els postulats 

de l'economia ecològica, pel que fa a no contemplar el sistema econòmic com un sistema 

desvinculat del sistema natural. I també està d'acord amb cosmovisions com les del Buen 

Vivir o Bon Viure, procedents de cultures indígenes d'Amèrica Llatina. 

 

Una altra interpretació del desenvolupament sostenible, molt similar a la de la figura 1, és la 

que destaca una quarta dimensió anomenada institucional. Aquesta quarta dimensió 

representa les institucions formals i informals que estructuren el comportament social en 

diferents terrenys. Meadowcroft, Farrell i Spangenberg (2005) plasmen aquesta idea en 

l'anomenat 'prisma de la sostenibilitat' (fig. 3), que considerem rellevant ja que es refereix, 

mitjançant aquest quart vèrtex, a les estructures i pràctiques que emmarquen l'activitat dins 

cadascuna de les altres dimensions. En aquesta línia argumentativa, la sostenibilitat 

requereix, segons Kemp i d’altres col·laboradors (2005), innovació en les institucions de 
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govern i en els sistemes sociotècnics. Les diverses representacions de la sostenibilitat,  com 

ara les exposades en aquest prisma, han de prestar la suficient atenció als cavalcaments i 

interdependències entre dimensions, ja que l'objectiu final no és tant un tractament just de 

cada dimensió, sinó el dur a terme eleccions que enforteixin el conjunt de forma duradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 El prisma de la sostenibilitat (Meadowcroft et al,2005: 9) 

 

PER UN DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE  

 

Arribats a aquest punt, podem arribar a pensar: "Llavors, hem d'emprar el concepte 

desenvolupament sostenible, si hi ha interpretacions que en difereixen?". La nostra resposta 

és sí, però sempre apostant per una sostenibilitat forta, que posi en qüestionament els 

actuals models de producció i consum. Ja que no totes les interpretacions de la sostenibilitat 

seran per a nosaltres igualment valuoses. 

 

Si els primers intents per fer operatiu el concepte desenvolupament sostenible es van dirigir 

a les dimensions econòmiques i ambientals, és, en els últims anys, que es constata un 

interès més gran per tenir en consideració la dimensió social en la posada en pràctica del 

desenvolupament sostenible (Froger et al., 2004). Hi ha un creixent reconeixement que els 

problemes de sostenibilitat no seran solucionats únicament a base de coneixement científic, 

sinó que requeriran també, principalment, superar diversos tipus de barreres humanes. Els 

canvis demandats requeriran que les persones esdevinguin importants agents de canvi (des 

del sorgiment d'una nova perspectiva ètica), tot i la dificultat d'assolir aquest propòsit 

(Selman and Parker, 1997). 

 

És certament complex oferir una caracterització del concepte que pretengui ser completa, ja 

que hauríem de fer-ho des d’una multiplicitat de disciplines (ecologia, economia, ètica, 

ciència política, sociologia...). Cada disciplina incideix en un determinat aspecte, des de la 

biodiversitat, passant per la justícia distributiva. 

Dimensión institucional

Dimensión medioambiental

Dimensión socialDimensión económica

Contextos naturales 

y socioculturales
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Prenent com a referència les aportacions de diversos autors, podem afirmar que el 

desenvolupament sostenible ha d’abraçar els següents elements (Meadowcroft, 2000; 

Learning Community, 2006; Kemp et al., 2005): 

 

 Contemplar, conjuntament, els factors econòmics, socioculturals, polítics, 

institucionals i mediambientals (habitualment plantejats com a sistemes 

independents) fonamentats sobre una profunda base ètica, ja que es fa 

imprescindible descobrir, clarificar i comprendre els valors necessaris per 

transitar cap a la sostenibilitat. Una economia que contribueixi al 

desenvolupament sostenible és conscient de les interconnexions entre el 

comportament econòmic, les pressions sobre el medi ambient i els efectes 

socials. No obstant això, l'objectiu és reconèixer aquestes interconnexions i 

prendre decisions que enforteixin la interrelació (els punts d'unió) de forma 

global (Kemp et al., 2005: 15), no pas tant l’intentar que hi hagi un equilibri o un 

tractament "just" vers cadascuna d'elles. 

 Recolzar-se en una sòlida base ètica que respecti la diversitat i la importància 

de les cultures que són les claus de la interpretació de la vida (Naredo, 1996). 

Així mateix, l'èmfasi no s'ha de donar únicament als aspectes de protecció (del 

medi físic, de la diversitat cultural, etc.), sinó també als aspectes de creació o 

d'innovació per intentar aconseguir un món més just (Kemp et al., 2005). La 

presència de la diversitat seria vista, al seu torn, com a font d'aprenentatge i 

com a motor de l'evolució. Diversitat sociocultural, econòmica, tecnològica i 

mediambiental. 

 Incorporar en la dimensió sociopolítica, com a elements essencials, l'atenció 

cap a problemes socials i desigualtats, però també la governança democràtica i 

la participació ciutadana. Aquest aspecte hauria de ser pres en consideració, 

cada vegada més, en la presa de decisions sobre medi ambient i 

desenvolupament. 

 Definir responsabilitats comunes però diferenciades entre països rics i 

empobrits. La corresponsabilitat, a més, no només s'ha de donar entre regions, 

sinó entre nivells (regional, estatal, local, individual). 

 Aconseguir la integració en l'administració (abordar els temes de forma 

interdisciplinària). Reformar les estructures i procediments de governança, de 

manera que s'integri la resolució de problemes mediambientals en el treball de 

les altres branques de l'administració pública. El desenvolupament sostenible 

no ha de ser competència únicament d'un departament de l'administració, ha de 

ser transversal en tots els estaments. 

 Iniciar i potenciar estratègies i processos de planificació orientats al medi 

ambient i al desenvolupament sostenible. Realitzar esforços per equiparar les 

interdependències biofísiques i socials amb les estratègies analítiques i 
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reguladores basades en una acció multidisciplinar, multisectorial i 

multijurisdiccional.  

 Esforçar-se per utilitzar mecanismes per mesurar els efectes mediambientals i 

controlar els impactes de la política (habitualment realitzats a partir 

d’indicadors). 

 

Com un compendi dels elements que caracteritzen des d'una visió integradora un 

desenvolupament més sostenible, s'ofereixen a continuació una sèrie de dimensions del 

que podríem anomenar desenvolupament humà sostenible (Calabuig, 2008; Calabuig, Peris 

i Ferrero, 2009), com un intent d'integrar les contribucions tant del desenvolupament humà 

com del desenvolupament sostenible. 

 

  

Figura 4 Proposta de dimensions per al desenvolupament humà sostenible (Calabuig, 2008) 

 

Aquest llistat no té pretensions de validesa universal, sinó l’objectiu de servir com a marc de 

referència. L'ordre no pretén establir cap jerarquia o expressar nivells d'importància. D'altra 

banda, les dimensions definides estan altament relacionades entre si, però s'han plantejat 

de forma separada per afavorir l'anàlisi en contextos concrets. Tenen una especial aplicació 

a l'àmbit local, ja que és el nivell més proper als ciutadans que possibilita espais de 

deliberació i presa de decisió. 

 

Des d'una perspectiva deutora de les contribucions del desenvolupament humà, la llibertat 

pot jugar un paper rellevant, tant en l'especificació dels fins de la sostenibilitat, com en la 

identificació dels mitjans per aconseguir-la, operant a través tant de valors com 

d'institucions. Pot ser especialment important per recordar el paper de les discussions 

públiques i de la participació. I aquestes poden ser crucials per al necessari canvi de 

comportament (Calabuig, 2008). 
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PROPOSTES ALTERNATIVES  

 

Finalment, no volem tancar aquest capítol sense fer esment a propostes i enfocaments 

alternatius amb un gran pes actualment i que posen en qüestionament el model 

economicista de desenvolupament dominant. Entre aquests elements podem destacar el 

decreixement (alguns des seus màxims difusors són Serge Latouche o Carlos Taibo) o 

l'economia del bé comú (l’impulsor n’és Christian Felber); encara que, com ja hem exposat, 

hi ha altres propostes més biocèntriques provinents de comunitats indígenes d'Amèrica 

Llatina o d'Àfrica que suposen valuoses aportacions. 

 

En concret, des del decreixement es fa una dura crítica al desenvolupament sostenible, 

bàsicament a la visió feble de la sostenibilitat, per considerar-lo un oxímoron, no tant en el 

pla teòric com en la seva aplicació pràctica. Basant-se originàriament en els treballs del 

matemàtic i economista N. Georgescu Roegen, aquest concepte "obús", com l'anomenen 

els seus impulsors, critica el creixement econòmic i el productivisme per l’accelerat consum 

de recursos naturals que implica (Latouche, 2008). Donades les limitacions d'extensió, 

oferim amb una breu explicació el llistat de dimensions que proposa el decreixement i que 

anomena les 8 R. 

Un exercici personal interessant consisteix en analitzar els propis hàbits i maneres de vida i 

buscar-ne una reorientació d’acord amb la proposta de les 8 R. 

 

Taula 1 Les 8 R del decreixement (Elaboració de l’autor a partir de Latouche, 2008) 

DIMENSIONS DESCRIPCIÓ 

Revaluar, 

Reconceptualitzar 

Substituir els valors globals, individualistes i consumistes per valors 

locals, de cooperació, humanistes. Sortir de l'imaginari dominant. 

Encaminat, sobretot, a una nova visió de l'estil de vida, qualitat de vida i 

suficiència. 

Reestructurar Adaptar les estructures de producció i les relacions socials a partir d’una 

nova escala de valors. 

Relocalitzar Una crida a l'autosuficiència a nivell local per així satisfer les necessitats 

prioritàries, disminuint el consum en transport. 

Redistribuir En referència a la distribució de la riquesa. 

Reduir, Reutilitzar, 

Reciclar 

El pas d'un estil de vida consumista a un altre més senzill, assumint-ne 

les implicacions. Allargar el temps de vida dels productes per evitar el 

consum i el malbaratament. 
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CONCLUSIONS  

 

Si volem adoptar una perspectiva de desenvolupament (humà) sostenible des de 

l'enginyeria hem de reinterpretar la nostra comprensió clàssica de la riquesa i del capital en 

termes de satisfacció de les necessitats ecològiques i humanes fonamentals a través de la 

tecnologia. Si cal fer front als grans reptes mundials, unes quantes mesures correctores no 

seran suficients. Caldrà plantejar un procés de canvi profund a nivell polític, social, 

econòmic, institucional i tecnològic, incloent-hi la redefinició de les relacions entre països 

desenvolupats i en vies de desenvolupament. Haurem de posar en dubte el creixement com 

l'objectiu inqüestionable de la política econòmica. En aquest escenari haurem de revisar si 

els models de tecnologia o d'enginyeria que estem transmetent s'empren bàsicament per 

justificar la nostra erosió dels béns naturals (Ross, 2009). 

 

No haurem d'establir el desenvolupament sostenible com un estat fix en harmonia, sinó com 

un procés continu en evolució, com un procés obert, inacabat. Tenint en compte que 

sempre sorgiran problemes i necessitats per al canvi, segons Meadowcroft i altres 

col·laboradors (2005: 5), el que hem de fer és definir la sostenibilitat com un procés d'avenç 

social continuat o com un marc a adoptar i no pas tenir en ment uns resultats a assolir o una 

etapa final. Si considerem el desenvolupament sostenible des d'una perspectiva més 

holística, assumirem que estarà present com a concepte, com a fita, com a procés amb visió 

a llarg termini i també com una estratègia (Adomssent, 2007: 385). 

 

En aquest procés en evolució no sempre s'aconseguiran situacions en què tothom surti 

guanyant. De manera que, els mecanismes de deliberació, negociació i concertació seran 

elements rellevants en el trànsit a la sostenibilitat, sense perdre de vista que ja ha quedat 

demostrat que les actuals pautes de producció i consum no poden tirar endavant per raons 

socials, econòmiques i ecològiques. 
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VINCLES ENTRE EL 
CONEIXEMENT I ACCIÓ 

 
 
 

Massimo Zortea, Università di Trento  

 

 

  

RESUM  

 

En aquesta sessió parlarem sobre el vincle entre la dimensió teòrica i la dimensió pràctica 

en els processos de presa de decisions relacionats amb el desenvolupament humà 

sostenible (DHS). Tal com es descriu en el capítol 1, els problemes de desenvolupament 

humà sostenible es caracteritzen per la seva complexitat i incertesa. Aquesta problemàtica 

requereix de processos participatius ben organitzats i estructurats en què el coneixement 

científic es complementi amb la participació d'actors externs a l'àmbit acadèmic. Encara que 

la ciència i la tecnologia són, sens dubte, elements fonamentals per fer front als 

desafiaments de sostenibilitat, en molts casos o camps del coneixement científic i tècnic es 

manté en un pla teòric. 

 

Hi ha una necessitat urgent de passar de la concepció tradicional i ortodoxa del saber a un 

tipus de coneixement creatiu capaç de gestionar de manera adaptativa solucions 

diversificades per a cada context. Per passar dels coneixements (nivell teòric) a l'acció 

(nivell pràctic) cal conèixer quins són els factors que impulsen o frenen el desenvolupament 

humà sostenible. Cal també, elegir, de la manera més acurada, la metodologia més 

adequada per a cada context específic. Per últim cal saber trobar l’equilibri just entre les 

capacitats tècniques i les capacitats humanes. 
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COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, seràs 

capaç de: 

 

 La bretxa existent entre el coneixement i la presa de decisions (aplicació) de les 

decisions. 

 Diferents enfocaments metodològics en la definició del problema (anàlisi) per 

trobar solucions sostenibles. 

 Un mètode per construir marcs d'anàlisi que inclou diferents perspectives per tal 

d'avaluar els contextos i fer front als seus problemes específics.  

 El valor d'una combinació equilibrada de les capacitats tècniques i humanes.  

 

 

CONCEPTES CLAU 

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió: 

  

 Definició del problema/anàlisi  

 Anàlisi del context 

 Predicció/retrospectiva  

 Avaluació multicriteria (mitjançant múltiples criteris) 

 Gestió del procés/transició  

 Qualitats tècniques i humanes 

 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES  

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en els 

continguts del mòdul: 

  

 Quins són els factors que afavoreixen i els factors que dificulten el pas del 

coneixement abstracte a l'acció concreta (aplicació del coneixement)?  

 Com podem posar-nos d’acord sobre el coneixement i sobre la seva aplicació a 

favor del desenvolupament humà sostenible? 

 Quines són les metodologies més conegudes per a una bona presa de 

decisions en la pràctica del desenvolupament humà sostenible?  

 Quines són les qualitats individuals a desenvolupar en l'estudiant per connectar 

el coneixement amb l'acció? 
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INTRODUCCIÓ  

 

El coneixement científic i tecnològic són part essencial de les polítiques destinades a 

promoure el desenvolupament humà sostenible (DHS) i la lluita contra la pobresa. Gràcies 

al coneixement científic i tècnic, hem estat capaços d'aconseguir èxits inimaginables, fa tot 

just unes dècades, en àmbits com la salut, les telecomunicacions, l'educació i la formació 

professional, els drets humans, la lluita contra la corrupció, etc. Els professionals del 

desenvolupament han esdevingut cada vegada més conscients que la ciència i la tecnologia 

representen no només un resultat del desenvolupament, sinó també una eina primordial per 

aconseguir-lo (UNPD 2001, p.27). 

 

La qüestió més important en utilitzar coneixements científics i tècnics en els processos de 

presa de decisions del desenvolupament humà sostenible és com traslladar les oportunitats 

teòriques identificades mitjançant el coneixement científic i tecnològic a resultats concrets 

en contextos específics. 

 

A finals del segle passat, concretament l’any 2000, amb el llançament dels ODM (Objectius 

de Desenvolupament del Mil·leni), els professionals del desenvolupament van presentar un 

repte global en el camp de la ciència i la tecnologia: fer que el coneixement científic i tècnic 

sigui accessible per a tots els pobles i individus per tal de fer possible el desenvolupament, 

o com a mínim la oportunitat d’aquest, arreu del món. Aquest ambiciós objectiu implica 

garantir la disponibilitat d'eines per al desenvolupament en diferents contextos i moments. 

 

Desafiaments colossals com aquest revelen de manera dràstica els límits del progrés 

científic i tecnològic. Entre aquests límits podem distingir: 

 

 Un cert dogmatisme, és a dir, certa rigidesa teòrica i en l’aplicació pràctica 

 Un etnocentrisme latent amb una marcada empremta occidental 

 La manca de preparació per abordar la complexitat dins de pròpies les 

disciplines, però també a nivell cultural i institucionalment 

 Aplicar, en diferents contextos, un tipus d’enfocament del desenvolupament 

amb  un mateix perfil geogràfic, geopolític i antropològic, un fet que porta en la 

majoria dels casos a: 

 La inadequació (en termes de sostenibilitat) de les innovacions científiques i 

tecnològiques a contextos no adequats, fins i tot, tenint en compte les 

asimetries de poder i de coneixement, sovint ignorades, entre agents 

innovadors i l’objectiu de la innovació  

 Una important manca de capacitat per avaluar o analitzar el context local degut 

a la manca de metodologies adequades per a aplicar innovacions que 

garanteixin la participació i la implicació de totes les parts interessades en la 

presa de decisions i els processos d'execució. 
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Vincular l'esfera teòrica (coneixement) amb l’esfera pràctica (acció) significa in primis 

enfrontar i superar aquests límits. 

                

ENLLAÇANT EL CONEIXEMENT AMB L’ACCIÓ 

 

Partint de les idees expressades a la introducció, ens sembla important, en primer lloc, 

aprofundir sobre el sentit general i les implicacions de passar dels coneixements teòrics a 

l'acció concreta, és a dir, l'aplicació dels coneixements teòrics en contextos i situacions 

concretes i reals. Cal precisar que aquesta presentació se centra en com aplicar el 

coneixement científic i tecnològic en els processos destinats a promoure el 

desenvolupament humà sostenible. 

Un primer aclariment necessari fa referència als passos lògics i cronològics del procés a 

través dels quals es pot realitzar de forma concreta l'aplicació del coneixement científic i 

tècnic per garantir una transformació que resulti en desenvolupament humà sostenible. 

Bàsicament, aquests passos són: 

 

 Analitzar el punt de partida (anàlisi dels problemes i de la cadena causal). 

 fixar un punt d'arribada (és a dir, preveure un nou context i/o una situació en la 

qual es resoldran un o més problemes), amb la conseqüent millora concreta del 

DHS. 

 planificar la transició entre el punt de partida i d'arribada (establiment de metes i 

resultats, selecció de les eines que s'utilitzaran; descripció dels mètodes per 

utilitzar aquestes eines, dels subjectes d'aplicació d'aquestes accions, terminis, 

costos, etc). 

 aplicar el projecte. 

 avaluar el projecte un cop s’ha posat en pràctica. 

 

Els punts a) i b) requereixen competències clau d'anàlisi i resolució de problemes. El 

primer es pot definir com la identificació, el deconstrucció i reconstrucció, seguint un ordre 

racional, de conjunt de situacions i factors de què es compon un context problemàtic. El 

segon fa referència a la construcció teòrico-pràctica en què, a partir d'una anàlisi racional 

dels problemes i dels factors causals que els determinen, es posa en pràctica una 

intervenció encaminada a eliminar progressivament els problemes i dels elements causants 

d’aquests; tots els nusos de conflicte són resolts pas a pas, aprofitant els mecanismes de 

relacions causals que vinculen cada nus al seu successor. 

 

Per a la correcta execució de l’anàlisi dels problemes s’ha d’adquirir una consciència 

adequada dels factors que afavoreixen i dificulten el pas dels coneixements teòrics a la seva 

aplicació pràctica (vegeu la Taula 1 per veure’n un exemple). 
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Taula 1 Factors que afavoreixen/dificulten el DHS 

 Política Estàndard 

legal 

Projecte/ 

programa 

Pla 

d’empresa? 

a) Context 

geogràfic/geomorfològic/climàtic 

A M A A 

b) Context institucional (legislació, 

autoritats, divisió de competències) 

A A M M 

c) Context cultural/social A M A A 

d) Subjectes específics interessats o 

implicats (actors, parts interessades, 

subjectes passius, etc.) 

B B M A 

 B = Influència Baixa M = Influència Mitjana A= Influència Alta 

A més, cal no oblidar que les definicions de desenvolupament i l’establiment de l'objectiu 

últim de la cooperació internacional són temes que encara estan a discussió i debat. 

Aquesta manca de definició universal és problemàtica fins i tot en l'avaluació de projectes 

aparentment considerats "d’èxit”, ja que és poc freqüent que el resultat d’un projecte 

considerat positiu no hagi estat qualificat de negatiu per altres analistes, simplement pel fet 

que aquests analistes parteixen de definicions diferents del concepte desenvolupament1. 

 

Actualment hi ha una bona descripció de com la sostenibilitat de les intervencions de 

desenvolupament depenen de múltiples factors, en els quals s’hi inclou qüestions 

econòmiques, socials, ambientals i tècniques. No obstant això, és poc habitual que els 

estudis i informes sobre aquest tema ofereixin al lector una visió global dels problemes del 

desenvolupament. Aquesta dificultat en presentar una visió i un enfocament integrals encara 

es troba present en gran part dels projectes de cooperació internacional. 

 

Existeix una distinció important que s'ha de tenir en compte entre promoure i organitzar el 

desenvolupament. En unes altres paraules, hi ha una bretxa entre les iniciatives d'activació 

o de promoció de processos de desenvolupament, sobretot a llarg termini i les iniciatives 

                                                           
1
 Per a més informació, veure Barbier, 2013, pp. 35-53. 
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que, encara que es moguin per una aspiració similar, acaben per assolir resultats que estan 

lluny de la realitat. 

 

Donades les dificultats esmentades que s’han de superar per garantir una eficàcia 

substancial i resultats positius en termes de desenvolupament sostenible, un dels riscos 

més greus als quals s’ha d’encarar qualsevol projecte són l'unilateralisme cultural i la 

planificació abstracta: és a dir, el risc d'aplicar mètodes dogmàtics i normalitzats 

d'interpretació, de processos i d’indicadors de seguiment i avaluació, que no s'ajusten al 

context específic de la intervenció, als actors, a les condicions socials, econòmiques, 

polítiques o antropològiques locals. La lògica del desenvolupament -com a procés 

multidimensional, obert i subjecte a molts factors i pressions- demana, per contra, un 

enfocament adaptat, diversificat i flexible, receptiu a totes les demandes procedents de les 

parts interessades. 

 

Malauradament, l’enfocament habitual en els diferents projectes pateix d’una rigidesa que, 

sovint, en prediu el fracàs, tant des del punt de vista de la metodologia com del contingut. 

Aquesta rigidesa es manifesta de diverses maneres. Pot ser de procediment, ja que el 

projecte es construeix dins d'un perímetre espacial i temporal precís, amb una seqüenciació 

d'accions i uns resultats esperats ben definits; però també pot ser de contingut, ja que els 

objectius generals i específics, així com les accions instrumentals per assolir-los i els 

resultats en què aquest tipus d'accions es concreten s'han de definir com més aviat millor en 

el procés. 

 

Per contraposició, una actitud més eficaç per al desenvolupament generalment es 

caracteritza per les següents característiques: 

 

 Impulsada per la comunitat o país receptor.  

 Arrelada a una visió de desenvolupament a llarg termini, fins i tot més enllà de 

la durada del cicle del projecte. 

 Definida a través d'un procés participatiu, involucrant la societat civil, sectors 

empresarials, actors polítics, etc., en un debat obert. 

 Basada en una anàlisi sòlida del context d’intervenció, amb dades adquirides 

mitjançant fonts fiables i diversificades. 

 Amb el compromís d’aconseguir impactes positius de llarga durada per als 

grups desfavorits i marginats, especialment els més pobres. 

 Àmplia i integrada, harmonitzant els objectius econòmics, socials i ambientals. 

 

D'acord amb això, una pràctica de desenvolupament eficaç i autèntica consistiria en el 

següent: 

 Un desig de construir processos coherents i respectuosos amb les estratègies i els 

processos existents. 
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 Connexió del nivell nacional amb el local, amb una planificació detallada de 

l'execució i del seguiment a nivell descentralitzat. 

 Metes realistes i verificables, relacionades amb prioritats clares en els 

pressupostos. 

 Definició de les funcions, responsabilitats i relacions de tots els 

participants/agents clau rellevants per a la intervenció. 

 Identificació de les demandes prioritàries en el desenvolupament de la capacitat 

o habilitat. 

 Edificació de progressos a través d'un sistema de monitoratge i de millora 

contínua que prengui com a punt de partida els resultats de les activitats ja 

realitzades. 

 Desenvolupament de mecanismes i indicadors per a una avaluació el més 

objectiva possible. 

 

Per tant, la posada en pràctica de processos de desenvolupament a través projectes pot ser 

considerada com un veritable art, que no ha de respondre a un acte d’improvisació sinó a 

una planificació detallada. 

 

En el context anterior, una mentalitat de projecte requereix, en primer lloc, una predisposició 

al canvi, a la transformació (transició): acceptar i estar preparat per als canvis, de la manera 

que siguin, en qualsevol moment i lloc (Matthies 2013, p.93). Aquesta predisposició no pot 

donar-se per descomptat, i menys encara en tots els actors involucrats en el projecte.  

En segon lloc, una mentalitat de projecte significa una tendència a fer front a les situacions 

de manera proactiva, enlloc de patir-les passivament, a vegades sense ni tan sols percebre-

les en la seva totalitat. Hi ha una interacció cíclica entre els tres aspectes clau d'enfocament 

del projecte (anàlisi, planificació, realització): el dinamisme que és típic de la mentalitat 

projecte implica, també, la plena consciència d'aquests aspectes clau i l'actitud constant de 

mantenir un equilibri entre ells. 

 

Es pot dir, per tant, que una intervenció de projecte es caracteritza, o s'hauria de 

caracteritzar, per aquests elements distintius: 

 

 Un objectiu de la transformació, entesa com a transició: el pas programat d’una 

situació actual (social, econòmica, ambiental, tecnològica, etc.) a un altre 

situació futura, millorada, que representa l’objectiu final del projecte. 

 Una cadena d'accions seqüencial, funcional per a aquesta transició 

(l'anomenada gestió de la transició). 

 Una programació temporal, és a dir, fixar un lapse temporal precís en què el 

procés de transformació es du a terme. 

 Una utilització planificada dels recursos determinats (humans, financers, físics, 

informatius, etc.). 
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 La conceptualització causal del desenvolupament (resum esquemàtic dels 

processos de desenvolupament en una dinàmica de causa–efecte). 

 

Tant l’enfocament del projecte com el projecte en si poden presentar punts forts i punts 

dèbils evidents. Aquests punts forts poden ser: 

 

 Una definició prèvia i estructurada dels objectius, accions i mitjans. 

 Una concentració en un context puntual, a través d'iniciatives i la utilització de 

mitjans precisos i preestablerts. 

 Una contenció de riscos en cas de fracàs. 

 Una millor capacitat de gestionar, tenint en compte l'escala dimensional, en 

general més reduïda. 

 

Les debilitats d’aquest enfocament són: 

 

 Un límit econòmic, lligat al pressupost prefixat del projecte. 

 Una rigidesa temporal, lligada al cronograma del projecte i amb els cicles 

d'aplicació i la presentació d'informes de comptabilitat generalment imposada 

pels contribuents o socis. 

 Una rigidesa correlacionada amb les condicions culturals i tècniques, és a dir, el 

fet que la mentalitat i l'enfocament del projecte formen part d'una cultura i d’un 

saber fer important per al promotor, però que poques vegades és compartida 

completament pels destinataris (l'anomenat enfocament de projecte controlat 

pel contribuent). 

 

Com ja s'ha subratllat anteriorment, una condició propedèutica a qualsevol projecte és el 

coneixement adequat del context d'intervenció. És un aspecte important a l'hora de 

determinar l'èxit del projecte, i demana, al seu torn, una planificació i un esforç metòdic no 

improvisat. Sovint, de fet, l'aplicació de mètodes erronis per aconseguir un coneixement 

òptim del context pot generar representacions/imatges molt equivocades i enganyoses, que 

no s’adeqüen a la realitat. I que porten al fracàs de la iniciativa. Poques vegades es du a 

terme un treball previ de coneixement del context, un fet que converteix la intervenció en 

una mera resposta a una simple llista de necessitats. 

 

Si volem emprendre una o més iniciatives de projecte en un context determinat, és 

aconsellable, com a acte de responsabilitat envers els beneficiaris i com a factor que 

afavoreixi l'èxit, desenvolupar una veritable comprensió del context. Per a aquest 

coneixement i comprensió del context suggerim tres fases diferents: 

 

 Determinació del mètode mitjançant el qual es construirà una imatge del 

context, compartit per tots els actors interessats. 
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 Adquisició sistemàtica de dades i d’elements del context. 

 Construcció pràctica del marc contextual, tant a nivell nacional com local. 

 

Aquestes últimes consideracions ens condueixen als factors que afavoreixen i/o dificulten el 

pas dels coneixements teòrics a la seva aplicació pràctica. En el present capítol és 

impossible il·lustrar aquests factors en detall i, per aquest motiu, ens limitarem a una simple 

enumeració: 

 

 Contextos geogràfics/geomorfològics/climàtics. 

 Contextos institucionals (legislació, autoritats, divisió de competències). 

 Contextos socials i culturals. 

 Temes específics interessats i/o involucrats (actors, parts interessades, 

subjectes passius, etc.). 

 

Pot resultar pràctic, arribats en aquest punt, descriure el concepte de lock-in tecnològic i 

institucional, és a dir, la inèrcia en el procés d'innovació a causa de la convergència de 

factors tecnològics i institucionals (Foxon, 2002). En aquest cas, podem definir el concepte 

d'institució com qualsevol forma de restricció que els éssers humans dissenyen per donar 

forma a la interacció humana. Aquestes institucions inclouen restriccions formals, com la 

legislació, les normes econòmiques i els contractes, i les limitacions informals, com ara les 

convencions socials i els codis de conducta. 

 

Cal tenir en compte que, en tots els processos de canvi tecnològic, el desenvolupament de 

la tecnologia influeix i alhora és influenciat per l'entorn social, econòmic i cultural que 

envolta aquest procés. A més, l'èxit de la innovació i la consegüent assimilació d'una nova 

tecnologia depèn de la trajectòria del seu desenvolupament -l'anomenada "dependència del 

camí" o trajectòria dependent (path dependency)- que, a la vegada,. es veu influenciada per 

factors com ara les característiques particulars dels mercats inicials, els factors institucionals 

i normatius que regulen la seva introducció i les expectatives dels consumidors. 

 

S’ha de tenir en consideració la mesura en què aquests factors afavoreixen les tecnologies 

predominants en lloc d'altres de noves. Els creixents rendiments a partir de l'adopció d'una 

tecnologia (com ara les economies d'escala, els efectes d'aprenentatge, les expectatives 

adaptatives i les economies de xarxa) fomenten el lock-in, és a dir, la consolidació i 

preservació de tecnologies ja presents, dificultant l’adopció d'alternatives potencialment 

millors. Tenint en compte que tots els elements identificats com a creadors de rendiments 

creixents per les tecnologies també es poden aplicar a les institucions, està clar que les 

institucions, sobretot les polítiques, tenen una tendència similar pel que fa als rendiments 

creixents. La mesura en què aquest lock-in es manifesta depèn de diversos factors, com ara  

la importància de l'acció col·lectiva, la rellevància o envergadura de les institucions en un 

entorn particular; les possibilitats d'utilitzar l'autoritat política per corregir les asimetries de 
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poder i de la complexitat i opacitat de la política. Considerant la profunditat amb què els 

sistemes tecnològics moderns estan arrelats en les estructures institucionals, tots aquests 

factors que condueixen a lock-ins institucionals poden interactuar i reforçar els impulsors de 

la tecnologia lock-in2. 

 

Amb plena consciència de les dificultats i els riscos que implica el pas dels coneixements 

teòrics a l'aplicació pràctica, podem traçar un procés metodològic general sobre com 

finalitzar coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica en els processos de 

desenvolupament humà sostenible. En aquest sentit resulta útil recordar els principis 

metodològics de la Planificació de Projectes Basada en Objectius (Goal Oriented Project 

Planning, GOPP) i de l'Enfocament del Marc Lògic (EML). De manera molt resumida, la 

realització d'un procés de desenvolupament humà sostenible mitjançant les noves 

tecnologies o el coneixement científic segons el mètode GOPP implica un esforç conscient i 

ben programat de formulació crítica, adequat als contextos i als factors externs als quals 

s'ha d'aplicar el coneixement científic i tecnològic abstracte. És una qüestió d’adaptar de 

manera concreta també, amb detallat enginy, mudable en el temps i en l'espai, els 

continguts, les modalitats i el calendari de les tecnologies o dels coneixements posseïts, per 

tal d‘adaptar el coneixement a l'acció i l'acció al desenvolupament humà sostenible. 

 

Hi ha almenys tres passos lògics i processals en qualsevol intervenció pràctica: 

 

 Focalitzar els objectius de transició tècnica en la intervenció (quina transició, en 

termes cientifico-tecnològics?)  

 Abordar aquests objectius per a la realització dels objectius concrets en 

desenvolupament humà sostenible (quina transició en termes de 

desenvolupament humà sostenible, és a dir, quins resultats concrets per al 

desenvolupament humà sostenible?) 

 Convertir l'acció teòrica (seqüència/procediment del projecte) en accions 

concretes (procediment contextualitzat geogràfica i històricament). 

 

Cal tenir en compte que qualsevol procés de DHS implica una transformació del context, 

una transició d'un estat a un altre i que, aquesta transició, en la majoria dels casos, es 

deriva d'un procés determinat de presa de decisions i no pas de circumstàncies casuals. A 

més, per a que un canvi vers el desenvolupament humà sostenible perduri en el temps, 

aquest ha d'involucrar a un o més macrosistemes (per exemple, agricultura, transports, 

energia, infraestructures, comerç, comunicació, salut, l'educació, etc.) 

 

Per aquest motiu, si a la base de la transició hi ha un procés de presa de decisions, també 

                                                           
2
 Vegeu Hale, Held i Young 2013, que utilitzen els concepte de “gridlock” per referir-se a la cooperació global I 

als mecanismes que bloquegen l’evolució de les relacions internacionals; els autors associen el gridlock amb el 

que anomenen la interdependència enfortidora (“self-reinforcing interdependence”).  



Els vincles entre el coneixement i l’acció 

 

Integrar el Desenvolupament Humà i Sostenible a l’ensenyament tècnic  

 

11 

és important planificar aquest procés de la millor manera, utilitzant mètodes precisos. En el 

present capítol s'ofereix una breu ressenya d'aquests mètodes. Per a una anàlisi en 

profunditat d'aquests, vegeu els materials recomanats a la bibliografia.  

 

Una afirmació general: els mètodes universalment vàlids no existeixen, ja que el context 

dictamina com s’han d’abordar cadascuna de les qüestions específiques. De manera més 

general, es pot dir que l'èxit d'un procés de presa de decisions per al DHS i la seva posterior 

aplicació -fins i tot quan un projecte implica aplicacions científiques i tecnològiques (per 

exemple, les fonts d'energia renovables)- requereix que es respectin alguns requisits 

imprescindibles, com ara: 

 

 Actitud per superar el dogmatisme disciplinari dels problemes que es 

caracteritzen per la complexitat i la multiplicitat. 

 L’acurada percepció de la incertesa i la complexitat intrínseca dels problemes 

relacionals amb el desenvolupament sostenible, en particular, a causa de la 

presència de fortes asimetries en les relacions de poder i de coneixement . 

 El foment actiu de bones pràctiques que siguin participatives i 

transdisciplinàries, respectuoses amb les diversitats, tant pel que fa al contingut 

en coneixement com al mètode per adquirir aquest coneixement (per exemple, 

el coneixement tradicional versus el coneixement científic, un dualisme molt 

conegut en matèria de biodiversitat per al desenvolupament). 

 La profunda connexió amb el context local receptor/beneficiari del projecte (tant 

pel que fa a la estricta rellevància dels problemes, les demandes reals de les 

comunitats locals com en l'adequació a les peculiaritats espacials, temporals, 

socials, institucionals etc. d'aquest context). 

 La participació activa en el procés de presa de decisions, a través d'un diàleg 

receptiu amb tots els agents implicats en la intervenció. 

 

Les quatre primeres metodologies presentades són útils per a la programació/planificació 

(anàlisi - ideació - avaluació), mentre que la cinquena serveix, sobretot, per a la posterior 

aplicació/realització, tal com es mostra a la Taula 2. 

 

Taula 2 Comparació de metodologies 

 Política Marc 

legal 

Projecte/programa Pla 

d’empresa 

Objectiu Subjectiu 

ACB X X X X X  

Anàlisi 

d’escenaris 

X X  X  X 
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Pronòstic X X  X X  

Retrospecció X  X X  X 

AMC X X X X X  

Gestió de la 

transició 

X  X X X X 

 

Anàlisi de Costos - Beneficis (ACB) 

 

Aquesta metodologia es defineix generalment, com un procés sistemàtic per calcular i 

comparar els beneficis i els costos d'un projecte, d’una decisió o d’una política pública, 

comparant el cost total previst de cada opció amb l’expectativa total de beneficis. En 

general, l’ACB persegueix dos objectius: determinar si es tracta d'una inversió/decisió 

encertada (justificació/viabilitat) o proporcionar la base per a comparar projectes. L’ACB 

ajuda a predir si els beneficis d'una política són majors que els seus costos i en quina 

mesura ho són en relació a d’altres alternatives. Per descomptat, aquest mètode no 

garanteix una avaluació perfecta de tots els costos i beneficis a curt i llarg termini en termes 

d'eficiència econòmica i benestar social. Aplicat a un sol projecte, l’ACB tracta de mesurar 

les conseqüències positives o negatives d'aquest. Aquestes conseqüències podrien ser: 

 

 Els efectes directes sobre els seus beneficiaris o participants 

 Els efectes directes sobre els no usuaris o no participants 

 Els efectes indirectes o externs 

 

Als costos i beneficis s’hi aplica un mateix criteri temporal utilitzant càlculs de "valor dels 

diners en el temps”. El valor d'una anàlisi de cost-benefici depèn de la precisió de les 

estimacions de cada cost i benefici. El risc associat als resultats del projecte normalment es 

valora mitjançant la teoria de la probabilitat. 

 

Aquesta metodologia, però, és fiable fins un cert punt, ja que els límits dels coneixements 

científics en el moment de l'anàlisi sovint impedeixen una previsió exacta dels beneficis a 

mig o llarg termini. Això resulta particularment evident, per exemple, en aspectes de 

regulació de la salut ambiental i ocupacional; s'ha argumentat que si s'haguessin aplicat 

anàlisis moderns de cost-benefici a antigues decisions com l'eliminació del plom de la 

gasolina, la construcció de la presa Hoover al Grand Canyon del Colorado o regular 

l'exposició dels treballadors al clorur de vinil, aquestes mesures no s'haurien posat en 

funcionament, encara es consideri que són de gran èxit en retrospectiva. 
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Anàlisi d’escenaris 

 

Aquest és un procés estratègic en forma d'anàlisi “I si” per estudiar decisions i els seus 

consegüents efectes, en considerar els resultats alternatius possibles, de vegades 

anomenats "móns alternatius". El propòsit d’aquest procés no és el d'identificar les 

condicions exactes de cada escenari; només el d’intentar proporcionar una idea plausible 

del que podria passar: per tant, no és un mecanisme de predicció, sinó, més aviat, una eina 

analítica per gestionar la incertesa actual. No es basa en dades històriques i no pressuposa 

que observacions del passats seguiran sent vàlides en el futur. En canvi, tracta de tenir en 

compte la possible evolució i els punts d'inflexió, considerant les connexions amb el passat. 

 

De manera més precisa, podria haver-hi tres perspectives diferents per realitzar aquest tipus 

d’anàlisi: 

 

 La decisió inicial i després, possibles escenaris com a efecte d’aquesta 

 Possibles escenaris inicials i després, les decisions consegüents que s'haurien 

de prendre 

 Decisions inicials i després, els possibles esdeveniments que hi afecten o 

influeixen, però que no són la causa, dels resultats d’aquestes. 

 

Aquesta metodologia s’acostuma a aplicar seguint la primera perspectiva. L'anàlisi 

d'escenaris constitueix una eina important per a la presa de decisions en el món de les 

finances i l'economia, tant a nivell macro com a nivell micro. S'utilitza àmpliament en el món 

financer per a la previsió i anàlisi de possibles esdeveniments futurs. L'anàlisi d'escenaris es 

va convertir en una eina per a la planificació estratègica en el moment en què el futur es va 

percebre voltat per un alt grau d'incertesa i complexitat (Nguyen i Dunn, 2009). 

 

Les tècniques d'anàlisi d'escenaris sintetitzen la informació quantitativa i qualitativa, 

construint múltiples escenaris o retrats alternatius del futur. Les matemàtiques i les 

estadístiques juguen un paper crucial en aquest tipus d'anàlisi. En general, en l'anàlisi 

d'escenaris es consideren tres escenaris diferents: el cas base, el pitjor cas i el millor cas. El 

cas base és l'escenari previst, és a dir, quin és el resultat esperat si tots els factors 

succeeixen normalment. El millor i el pitjor dels casos són escenaris amb condicions 

favorables mínimes (negatives) i màximes (positives), però encara emmarcades en un 

context versemblant, és a dir, plausible. Aquests tres nivells permeten, generalment, una 

diversitat raonable de resultats i perspectives, tot i que també és possible definir altres 

nivells o tipus d'escenaris. De totes maneres,  el nombre d'escenaris resultants no ha de ser 

pas  excessiu (Maack, 2000). 

 

Aquesta metodologia és similar a l’anàlisi de sensibilitat i a la simulació d'anàlisi. És més 

complexa que l'anàlisi de sensibilitat,ja que en l'anàlisi d'escenaris tots els factors s’alteren 
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de manera extrema (condicions mínimes o màximes), per contra, en l'anàlisi de sensibilitat 

s’altera només un factor mentre que els altres es mantenen constants, per tal d'estudiar la 

reacció a la variació de factors (de manera individual). Per altra banda, l’anàlisi d’escenaris 

és menys complexa que l'anàlisi de simulació, ja que només té en compte dos escenaris 

extrems i un cas base. 

 

Previsió i retrospectiva 

 

El pronòstic o previsió és el procés de fer previsions sobre esdeveniments dels quals els 

veritables resultats esperats encara no han estat observats. La retrospectiva o retrospecció 

és un mètode en el qual es preveuen les futures condicions desitjades i es defineixen llavors 

els passos intermedis per tal d’aconseguir aquestes condicions, en lloc de prendre mesures 

que constitueixin una simple continuació dels actuals mètodes extrapolats vers el futur. 

 

Un exemple de pronòstic pot ser l'estimació d'una variable en una data futura determinada. 

La previsió és similar a la predicció, però més específica: totes dues podrien utilitzar 

mètodes formals estadístics com sèries de temps, dades transversals o longitudinals, o,0 

alternativament, mètodes menys formals d'avaluació3. L'elecció entre aquestes dues 

metodologies pot variar segons les àrees d'aplicació: per exemple, en la hidrologia, els 

termes "previsió" (forecast) i "preveure" (forecasting) de vegades es reserven per a les 

estimacions de valors en determinats moments futurs específics, mentre que s'utilitza el 

terme "predicció" per a les estimacions més generals, com ara el nombre de vegades que 

es produiran inundacions durant un llarg període. 
 

La retrospecció comença amb la definició d'un futur desitjable i després va retrocedint per 

identificar polítiques i programes que connectaran el futur i el present. La pregunta bàsica 

en la retrospecció és: "Si volem assolir un determinat objectiu, quines accions s'han 

d’emprendre per arribar-hi?". La retrospecció s'utilitza cada vegada més en la planificació 

urbana i la gestió de l'aigua i els recursos energètics. Herrmann (2011) aporta un estudi de 

cas molt interessant, que presenta un enfocament per a deduir estratègies a llarg termini per 

a les empreses del sector energètic. La seva metodologia, aplicable també a altres sectors, 

aporta informació essencial per a la solució del problema del canvi climàtic (originat per 

l’humà). La tendència del desenvolupament humà insostenible, de la mateixa manera que el 

canvi climàtic antropogènic, planteja una forta necessitat de reestructurar el sector de 

l'energia. Les empreses energètiques, però, s'enfronten a problemes importants mentre 

s'adapten a aquests canvis fonamentals. Per això, cal un enfocament alternatiu per 

incorporar la necessitat d'un desenvolupament sostenible en l'estratègia empresarial: la 

retrospecció estratègica podria ser aquest enfocament. 

 

 

                                                           
3
 Se’n poden trobar diversos exemples a Randers, 2012. 
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Avaluació Multicriteria (AMC) 

 

Aquesta és una manera d'avaluar i comparar opcions en base a diferents criteris o objectius. 

Les maneres de realitzar aquesta avaluació i comparació poden variar, ja que no hi ha un 

únic procediment establert per a l’AMC. Per aquest motiu doncs, l’avaluació multicriteria 

(tenint en compte múltiples criteris) es reconeix més aviat com un enfocament, basat en un 

conjunt de principis generals, que no pas com una metodologia concreta. L'anàlisi 

multicriteria es du a terme per fer una avaluació comparativa de projectes o mesures 

heterogènies i es pot aplicar en tots els nivells de presa de decisions, des de la consideració 

de les alternatives del projecte, a les decisions polítiques d'ampli abast que guien una 

transició cap a la sostenibilitat i l'economia verda. És particularment útil com a eina per a 

l'avaluació de la sostenibilitat, on s'han de considerar un seguit de temes ambientals, socials 

i econòmics complexos i interconnectats i on els objectius són sovint contradictoris, fent els 

trade-offs (compensacions) inevitables. La complexitat pot sorgir a causa de l’elevada 

quantitat d'opcions, de la dificultat de comparar les opcions, de la necessitat d'integrar les 

consideracions socials, econòmiques i ambientals, dels valors de la competència, la 

incertesa de dades, etc. En el camp de l'avaluació, l’AMC sol ser una eina d'avaluació inicial 

(ex ante) i és particularment utilitzada per a examinar les opcions estratègiques de la 

intervenció. En les avaluacions finals (ex post), l'anàlisi multicriteria pot contribuir a 

l'avaluació d'un programa o una política a través de l'avaluació del seu impacte pel que fa a 

diversos criteris . 

 

Generalment, l’AMC és concebut com un procés de tres etapes: 

 

 Definició d’un conjunt de criteris que reflecteixen els objectius que s'han 

d'assolir. 

 Puntuació de les diferents estratègies o opcions segons cada un dels criteris. 

 Càlcul de les puntuacions de cada criteri i avaluació general de cada opció. 

 

Algunes de les característiques que converteixen els criteris d’AMC en bons criteris són: que 

siguin complets, operatius, dissociables, no redundants, i mínims. Mitjançant l'ús de l’AMC, 

els participants no han de posar-se d'acord sobre la importància relativa dels criteris o en els 

rànquings de les alternatives: cadascun emet el seu propi judici i fa una contribució 

particular a una conclusió a la que s’ha arribat conjuntament. 

 

L’AMC té una sèrie d'avantatges: 

 

 És altament flexible i permet la combinació de mesures quantitatives amb 

d‘altres no quantitatives.  
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 Ajuda a garantir que el procediment reflecteixi les preferències i interessos de 

totes les parts interessades, ja que els pesos dels factors considerats són 

definits pels propis interessats. 

 Ajuda a les parts interessades a comprendre el procés de calculació i, per això 

mateix, genera una major confiança en els resultats 

 Permet que diferents punts de vista s’exposin i es tractin de forma explícita. 

 No requereix l'assignació d'un valor monetari a totes les quantitats. 

 

Alhora, també és cert que té diversos punts febles: 

 

 El seu èxit depèn de l'eficàcia de la participació dels interessats al llarg el 

procés. 

El fet que hi hagi biaixos en aquest sentit durant el procés probablement 

repercuteixi en els resultats 

 L’aportació dels contribuents o accionistes pot tenir un resultat molt diferent 

segons el lloc d’implementació del projecte. Per aquest motiu, pot ser molt difícil 

establir comparacions entre projectes i llocs d’actuació. 

 La durada o magnitud dels resultats també pot ser baixa, o variant, segons quin 

sigui l’agent o en quin moment s’estudiïn aquests resultats.   

 L’AMC no supera els problemes fonamentals generats per la comparació 

d’entitats que algunes persones poden considerar no comparables 

 Els mètodes d'avaluació disponibles varien segons les circumstàncies, sense 

cap indicació clara de quins són millors o pitjors. 

 Com que molts dels mètodes són complexos i són poc coneguts per a qui pren 

les decisions, poden portar a la desconfiança o la fe excessiva en els resultats4. 

 

Gestió de la transició  

 

Es tracta d'un model alternatiu de governança o gestió, sobretot en l’àmbit del medi 

ambient, que busca orientar un procés gradual de llarg termini per a la transformació dels 

paisatges sociopolítics, o pràctiques socio-tècniques. Per exemple, considerant 

l'enfocament de gestió de la transició a l’abordar un tema tant complex com ho és el 

desenvolupament sostenible. El desenvolupament sostenible és, en si mateix, una qüestió 

dinàmica, multidimensional, amb múltiples agents i a multiples nivells, en un estat de flux 

constant. L'actual sistema polític global no està prou preparat per fer front a aquesta 

complexitat, i fins i tot mesures progressives no pal·liaran les errades fonamentals del 

sistema sense l’implementació d’un enfocament alternatiu a la política tradicional (vegeu 

Vázquez-Brust i Sarkis 2012). 

                                                           
4
 Per veure un exemple d’aplicació d’AMC en la gestió sostenible de boscos, vegeu Mendoza i Macoun 1999. 
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Figura 1 Diferent proporció/quota de coneixement i pràctica dels actors 

 

La Gestió de la Transició dirigeix el desenvolupament en una direcció més sostenible per tal 

de reduir la incertesa inherent (Davies 2012, p.11), generar èxits socials desitjats i millorar la 

capacitat dels sistemes socio-tècnics durant el procés de transformació. Està orientada a 

permetre, facilitar i orientar les transformacions socials, tècniques i polítiques requerides 

pels sistemes socials integrats per aconseguir la sostenibilitat. Aquest desafiament s'ha 

d'abordar en múltiples nivells i des de diferents dimensions. Per això, la Gestió de la 

Transició intenta augmentar la participació mitjançant el foment d'enfocaments de baix a dalt 

(bottom-up), amb suports de dalt a baix (top-down). A diferència de les formes tradicionals 

de regulació, que utilitzen tècniques de comandament i control, la Gestió de la Transició no 

busca controlar les incerteses del canvi, sinó orientar, influir indirectament i reorientar les 

decisions dels actors vers la sostenibilitat. Això s'aconsegueix principalment mitjançant la 

participació d'una àmplia gamma d’actors interessats en els diferents nivells per a crear 

visions i objectius que, posteriorment, es posen a prova a través de l'experimentació 

compartida, l'aprenentatge i l'adaptació. 

 

La gestió de la transició ha de treballar a tres nivells diferents: 

 

 Nivell meso: es refereix a les pràctiques dominants, normes i tecnologies que 

proporcionen estabilitat i reforcen els sistemes socio-tècnics predominants. 

 Nivell micro: és el nivell en què es proporciona l'espai per a la innovació radical 

i l'experimentació. Aquest nivell està menys subjecte a les influències de 

regulació del mercat i pot facilitar les interaccions entre els actors que donen 

suport a la innovació de productes. 

 Nivell macro: es refereix a la configuració socio-tècnica general que abasta tant 

els aspectes intangibles dels valors socials, les creences polítiques i les visions 

del món com les facetes tangibles de l'entorn construït, incloent les institucions i 
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les funcions del mercat, com ara els preus, els costos, els patrons de comerç i 

els ingressos. 

 

Cada nivell té el seu propi conjunt d'actors que interactuen de manera diferent, entre ells: el 

Govern, els actors de mercat o la societat civil. Hi ha diferents tipus d'estratègies de Gestió 

de la Transició que poden ser resumides en: estratègica, tàctica i operativa. Hi ha una altra 

activitat que també podria ser considerada rellevant, la d’establir el procés de valoració i 

avaluació dels canvis socials. Cada activitat és duta a terme pels seus propis actors, 

agendes i estratègies que co-evolucionen (O'Riordan i Voisey, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Com equilibrar les qualitats humanes i tècniques 

 

Després d'aquesta breu explicació, esperem que resulti més evident la necessitat de 

desenvolupar en els nostres alumnes un doble ordre de qualitats i habilitats, per tal que 

puguin adquirir la capacitat de vincular el coneixement teòric i l'acció pràctica: les habilitats 

científiques i tècniques. Això implica aspectes abstractes i concrets immersos en 

contextos determinats (per exemple, la variació dels paràmetres tècnics determinats d'acord 

amb les latituds, estacions, geomorfologia, etc.); i, de la mateixa manera, habilitats 

humanes i de relació, és a dir, la capacitat de comprendre i respectar les diferents cultures, 

sensibilitats, experiències, punts de vista, ritmes i estils de vida, i el saber adaptar i 

confrontar les nostres pròpies capacitats. Per últim, però no menys important, cal saber 

convertir l’encontre de dues cultures no en un obstacle sinó en una oportunitat. 

 

En aquest doble procés d'aprenentatge i de maduració s’ha de fomentar les experiències 

didàctiques a les aules i als laboratoris, en què s’integri l'experiència pràctica amb 

l'ensenyament teòric. Un exemple més que evident d’aquesta integració, i un dels millors 

exemples d’aquest tipus d’experiència és el de la Cooperació Internacional. 

 

Aquestes experiències, però, s’han de caracteritzar per uns paràmetres òptims de durada, 

intensitat, compromís, nivell de coneixement i de responsabilitat atorgada a l'estudiant, etc. 

A la vegada, aquestes activitats han de ser acompanyades, de manera proactiva, per un 

professor/a o tutor/a en totes les seves fases (fase preparatòria, durant la pràctica en si i, 
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finalment, en la fase d'avaluació, que serveix per consolidar els continguts adquirits durant 

l’experiència, tant a nivell tècnic com personal). 

 

Ens limitem aquí a fer un llistat dels aspectes més significatius d'aquestes experiències, en 

ordre ascendent de compromís i complexitat: 

 

 Exercicis amb estudis de casos i jocs de rol ; b ) Pràctiques/passanties durant el 

temps de docència oficial. 

 Tesi de grau o investigacions de doctorat sobre el terreny. 

 Pràctiques un cop acabat el temps de docència oficial. 

 Gestió de projectes amb fins didàctics. 

 Gestió de projectes en conveni amb socis de projectes específics. 
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CONCLUSIONS 

 

Al final d'aquest capítol, podem resumir de la següent manera els èxits a aconseguir en 

vincular del coneixement amb l'acció: 

 

 Ajudar als estudiants a entendre la complexitat dels processos de presa de 

decisions orientats al DHS. 

 Obrir la ment a factors polifacètics i a múltiples nivells que afavoreixen o 

dificulten els processos de DHS a través del pas del coneixement abstracte a 

l'acció concreta. 

 Desenvolupar una visió capaç de supeditar el coneixement i les capacitats 

individuals a l'esforç global i local de DHS. 

 Conscienciar que els processos de presa de decisions i execució pel DHS 

requereixen un conjunt de metodologies ben aplicades i diversificades en funció 

de cada context específic, per tal de traduir els esquemes i conceptes teòrics a 

un àmbit real encara que tinguin una base científica. 

 Orientar els estudiants per descobrir com de d’aconsellable resulta, per a 

aquest fi, una acurada combinació dels coneixements científics i tradicionals. 

 Reforçar, en el "camí" acadèmic de cada estudiant, l'atenció i el creixement de 

les qualitats tècniques i humanes, com a eines eficaces per prendre cura dels 

processos de DHS. 
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MATERIAL RECOMANAT 

 

Presentacions de PowerPoint 

 

 Society for Sustainability and Environmental Engineering – Engineers Australia, 

A tool for sustainability assessment: Multi-criteria analysis, PowerPoint 

Presentation, 

www.engineersaustralia.org.au/sites/default/files/sess_8_mca_2013.pdf 

 Gritsyuk et alii, IATE Obninsk, Multicriteriaa Decision Analysis with the use of 

DECERNS DSS, disponible a: 

http://mcdmsociety.org/conference2011/pdf/1295res_1307636576.pdf 

 

Materials en pdf 

 

 European Commission - EuropeAid, Multi-criteria Analysis, working paper, 

disponible a: 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_cri_res_en

.pdf 

 

Llocs web 

 

 Mindtools, Deciding, Quantitatively, Whether to go Ahead (Also known as 

Benefit-Cost Analysis), www.mindtools.com/pages/article/newTED_08.htm  

 Hadley J., Decision Analytics Blog by Lumina, Estimating Risk: the importance 

of Scenario Analysis, http://decision-analytics-blog.lumina.com/risk-

assessment/estimat- ing-risk-the-importance-of-scenario-

analysis/#sthash.T65LEz1c.dpuf 

 

Videos 

 

 Cost-Benefit Analysis CBA: www.youtube.com/watch?v=3LeV98kPKFk 

 Scenario Analysis: www.youtube.com/watch?v=kz1PSpFlEjs  

 Scenario Analysis: www.youtube.com/watch?v=0pOhD-

JjPh8&index=2&list=PLrR PvpgDmw0l5nCNj0fEjGVQgS5rTORiN 

 Forecasting: www.climate.gov/news-features/videos/climate-forecasts-improve-

humanitarian-decision-making-west-africa  

 Backcasting: http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/3163  

 on MCA: www.youtube.com/watch?v=ydpjkkOvP5M  

 Transition Management: www.youtube.com/watch?v=FHFOe11OgBw 

 Transition Management: www.youtube.com/watch?v=UHhL7xvko5I  

 

http://mcdmsociety.org/conference2011/pdf/1295res_1307636576.pdf
http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_08.htm
http://www.youtube.com/watch?v=UHhL7xvko5I
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Cursos 

 

 14) IAIA10 Training Course #3, Multi-Criteria Analysis (MCA): A Tool for 

Sustainability Assessment, managed by trainers J. Pope and D. Annandale, 

disponible a: www.iaia.org/iaia10/docu-

ments/pdfs/3%20Multicriteriaa%20Analysis.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport

=1 
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EL PAPER DE LA 
TECNOLOGIA EN EL 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ I SOSTENIBLE 

 

 

Mike Clifford, Universitat de Nottingham (Regne Unit) 

 

 

 

RESUM 
 

El present capítol reflexiona sobre el paper de la tecnologia com a eina facilitadora del 

desenvolupament humà sostenible (DHS). Històricament, la tecnologia ha permès 

grans avenços en la ciència de la matèria, la generació d'energia, el transport i la 

comunicació, però el progrés ha estat sovint a costa del medi ambient i ha exacerbat 

greus problemes socials.  

 

Les perspectives per al futur són mixtes. La tecnologia seguirà utilitzant-se de manera 

irresponsable en benefici d'uns pocs? O hi haurà unes tecnologies adequades que 

milloraran les condicions de vida de les persones que tenen les majors necessitats 

físiques? 
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COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, 

seràs capaç de: 

 

 Reconèixer i explicar els elements essencials de la contribució històrica de 

la tecnologia per facilitar el desenvolupament humà sostenible. 

 Descriure les necessitats fisiològiques que la tecnologia pot abordar. 

 Descriure els possibles rols que les tecnologies adequades poden exercir 

en el desenvolupament humà sostenible. 

  

CONCEPTES CLAU 

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió: 

 

 Tecnologies ambientals 

 Tecnologies per al desenvolupament humà sostenible. Tecnologies 

apropiades 

 Tecnologies emergents i les seves aplicacions en el DHS 

 Coneixement de les estructures internes de les tecnologies i el context 

social en què aquests detalls arriben a tenir significats concrets 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en 

els continguts del mòdul: 

 

 La tecnologia és una força per al bé, una força positiva? 

 La tecnologia millora les condicions de vida del conjunt de la població? 

 Per què les solucions tecnològiques apropiades són difícils de trobar? 
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INTRODUCCIÓ 

 

Pel que fa als complexos problemes socials i ambientals a què ens enfrontem en 

l'actualitat, s'espera que les solucions tecnològiques juguin un paper clau per 

resoldre’ls -tot i ser sovint percebudes com una part del problema-. Aquesta sessió 

presentarà una perspectiva alternativa sobre el rol de les tecnologies aplicades en pro 

del desenvolupament humà sostenible (DHS) mitjançant l'anàlisi de les tecnologies 

emergents i apropiades i l’estudi de com aquestes s'utilitzen per fer front als problemes 

de desenvolupament. 

 

ANTECEDENTS I HISTÒRIA DE LA TECNOLOGIA EN EL DESENVOLUPAMENT 

HUMÀ SOSTENIBLE  

 

Els enginyers són optimistes. En descobrir un problema, alguna cosa profunda en 

l'enginyer el remou i, com una seqüència de llançament de coets espacials, aquest 

inicia un enfocament metodològic per definir un resum del disseny i per desenvolupar 

solucions. Aquestes són repetides i provades fins que s’aconsegueix introduir el 

producte final o servei al mercat de referència que pertoqui. Els científics socials, 

d'altra banda, tendeixen a ser més pessimistes; el que millor saben fer és observar, no 

tant implicar-se directament en el món desordenat. 

 

 

Figura 1 Un voluntari de EWB-UK ajuda a revisar la topografia de la ruta de 6 km de              

canonades construïda per proporcionar aigua potable a una comunitat de 3.000 persones al 

sud del Kirguizistan. (EWB-UK, 2008) 
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Aquests dos estereotips tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. 

L’optimisme il·limitat de l'enginyer no pot resoldre problemes que no tenen solució. 

Quan les coses no surten d’acord amb el pla, els prototips es descarten i s’intenta un 

nou enfocament: "Pensa-hi com un repte més que com un fracàs". En canvi, el científic 

social probablement digui: "T'ho vaig dir". 

Als enginyers també els encanta innovar; fins i tot, quan no hi ha gaire necessitat de 

fer-ho. Inventar és una altra característica incorporada, que de vegades oculta el que 

és obvi i denigra tecnologies més antigues. La llegenda urbana1 que diu que la NASA 

va gastar una gran quantitat de diners per desenvolupar un bolígraf capaç d'escriure 

en condicions de gravetat zero, mentre que els russos van utilitzar llapis, pot ser 

només parcialment certa, però és un bon exemple de la tendència a sobrepensar una 

solució a un problema quan ja n’hi ha una de més simple. 

El paper de la tecnologia en el desenvolupament humà sostenible (DHS) és complex i 

controvertit. Es podria dir que els problemes com la desforestació, la contaminació 

ambiental i el canvi climàtic han estat exacerbats pel desenvolupament tecnològic. El 

fet que un major desenvolupament tecnològic pugui oferir solucions a aquests grans 

reptes encara està per veure. 

 

 

Figura 2 Un model a escala de la màquina de vapor de Watt (Wikimedia Commons, 2004). 

                                                           
1
 La pàgina de Wikipedia corresponent a “the Fisher Space Pen Company” ofereix una bona visió general 

del mite i el seu desprestigi. http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Pen [25 Febrer 2014].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Pen
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La història de la tecnologia desperta moltes paradoxes al voltant d'aquestes qüestions. 

Per exemple, el desenvolupament de la màquina de vapor al Regne Unit a mans de 

Savery, Newcomen, Watt, Trevithick i d’altres, es va deure, en part, a la falta de 

combustible (Marsden 2002). L'ús de la fusta s’havia restringit i els dipòsits superficials 

de carbó s'havien esgotat i, per aquest motiu, s’estaven excavant profunds pous 

miners. Aquests pous de mines, però, eren propensos a patir inundacions, de manera 

que calia una solució per bombejar l'aigua fora de les mines. Una major disponibilitat 

de carbó, temps després, va permetre que fos utilitzat com a font d’energia per 

alimentar el creixent nombre de màquines de vapor utilitzades a les mines i en d’altres 

indústries com les fàbriques tèxtils. Sembla ser, doncs, que les màquines de vapor no 

van resultar una solució eficient per al problema per al qual van ser desenvolupades; 

sinó que, més aviat, es van convertir en part d'un problema encara més gran: la 

utilització insostenible de combustibles fòssils. 

És interessant establir paral·lelismes avui en dia pel que fa a l'ús de fracking i d’altres 

processos de la mineria o exploració que danyen el medi ambient, destinats a satisfer 

una demanda, cada vegada més gran, d'energia a baix cost. El fet que en els mitjans 

de comunicació se centri la informació en els preus de l'energia, més que no pas en 

l'ús que se’n fa d’aquesta ja ho diu tot. Una manera senzilla de reduir les factures i 

despeses derivades de la despesa d’energia domèstica passa per reduir el consum 

d'energia (mitjançant l'ús de sistemes d'aïllament, no utilitzar els sistemes de 

calefacció/refrigeració, apagar llums o aparells sempre que no es facin servir, etc). 

Això però, requereix un important canvi d’actitud, de comportament, fet que potser és  

més difícil d'acceptar si en lloc d’això ens podem limitar a donar las culpes per 

l'increment del preu de les factures del combustible a algú altre. 

Fins a la meitat del segle 20, l'enginyeria s'emprava normalment com a resposta a una 

necessitat física. Per exemple, els esforços d'Abraham Darby per refinar la producció 

de ferro van ser motivats per la necessitat d’olles més barates. I les polítiques de la 

cloració de l'aigua s'han desenvolupat, en part, com una resposta al descobriment del 

Dr John Snow que l'aigua bruta va ser el principal mètode de propagació del còlera a 

Londres durant l'epidèmia de 1854. La situació pel que fa a la innovació en el camp de 

l'enginyeria avui dia, però, és molt diferent. 

L’any 1981, Radford va assenyalar que els avenços en la ciència dels materials, la 

generació d'energia, la maquinària, el transport i la comunicació han transformat 

l’existència humana a "la major part del món"; eliminant l'esforç muscular i la 

monotonia del treball tant a les fàbriques com dins de casa (Radford, 1981). Els reptes 

que es veuen obligats a resoldre "la resta del món" però, no son pas fàcils: 

 22.000 nens moren cada dia a causa de la pobresa (UNICEF). 

 S’estima que al voltant d’un 27 o 28 per cent dels infants en països en 



 El paper de la tecnologia en el Desenvolupament Humà i Sostenible 

 

 Integrar el Desenvolupament Humà i Sostenible a l’ensenyament tècnic 6 

desenvolupament pateixen males condicions físiques o un retard en el 

creixement. 

 Cada any hi ha 350-500 milions de casos de malària, amb 1 milió de 

víctimes mortals. 

 1.100 milions de persones en els països en desenvolupament tenen un 

accés insuficient a l'aigua i 2.600 milions no tenen sanejament bàsic. 

 Hi ha 1,8 milions de morts infantils cada any com a conseqüència de la 

diarrea. 

 Gairebé un quart de la població mundial no disposa d’un allotjament 

adequat. 

 En els països en desenvolupament 2.500 milions de persones depenen de 

la fusta de biomassa (combustible, carbó de llenya i fems) per satisfer les 

seves necessitats energètiques per cuinar. La contaminació de l'aire dins 

de les llars, com a resultat de l'ús de combustibles sòlids, es cobra la vida 

de 1,5 milions de persones cada any (OMS, 2006) (OMS, 2006). 

  

 

Figura 3 (En el sentit d’un rellotge, començant per dalt a l’esquerra) Epidèmia de malària: una 

mare i el seu fill visiten la Clínica Chianda a Zàmbia (Fundació Gates, 2009). Un nen de la 

barriada de Manohara, Nepal, damunt d’un tanc d'emmagatzematge d'aigua, compartit entre els 

habitants de tuguris i una comunitat més rica dels voltants (EWB-UK, 2008). El Programa 

Mundial d'Aliments (PMA) i l'Agència de Cooperació Tècnica i Desenvolupament (ACTED) 

distribueixen aliments conjuntament a Leogane, Haití, així com el Batalló de Sri Lanka de la 
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Missió d'Estabilització de les Nacions Unides a Haití (Foto de les Nacions Unides, 2010). Una 

estufa s'utilitza per cremar els residus de la plantació. El fum provoca problemes de salut als 

usuaris (Wikimedia, 2011). 

 

Existeixen solucions de tipus tècnic, o bé del camp de l’enginyeria, per a molts 

d'aquests problemes. La principal dificultat a què s’enfronten els enginyers i els 

treballadors per al desenvolupament es troba a l’hora de l’execució. En alguns casos, 

les solucions proposades són massa cares. Un defecte però que pot ser resolt, ja que, 

teòricament, l'enginyer pot esforçar-se per a reduir costos. Però, en molts casos, les 

principals barreres que cal superar són la poca voluntat política o la resistència cultural 

vers els canvis, més que no pas la manca de tecnologia. 

 

L'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, per exemple, calcula que el cost 

que suposaria l'eradicació mundial del xarampió seria de 4,5 milions de dòlars (Perry 

et al., 2014). Si bé aquesta xifra inicialment sembla molt elevada, si la comparem amb 

d’altres despeses no sembla tan inabastable: és aproximadament la meitat de la 

despesa inicial invertida en el Gran Col·lisionador d'Hadrons (en anglès: Large Hadron 

Collider, LHC) i menys del 0,5% de la despesa militar anual a nivell mundial. 

 

És difícil creure que, mentre que més d’un 28% dels nens en països en vies de 

desenvolupament tenen un pes molt inferior al recomanable, més de la meitat de la 

població del Regne Unit pateix, pel contrari, sobrepès o obesitat. Als EUA es genera, 

cada any, gairebé 26 milions de tones de residus alimentaris. Per altra banda, els 

residus d’aliments que es produeixen anualment al Regne Unit podrien evitar la fam de 

150 milions de persones durant tot un any (BBC News, 2013). La tragèdia aquí és que 

la humanitat és equiparable a un home que té el cap al forn i els peus al congelador; 

tot i el desequilibri, ell se sent a gust. 

 

L’inventor de la ràdio mecànica (funcionava amb una corda), Trevor Bayliss (1999), 

planteja l’elecció que afronten els enginyers d'aquesta manera.  

 

"Cada vegada més, a Occident haurem de deixar d’utilitzar una multitud 

d'aparells, un elevat nombre d’accessoris, i d’altres joguines que acostumem a 

fer servir, per la immensa despesa d’energia que suposen i que, al cap i a la fi, 

estan xuclant fins la sequera els recursos del nostre planeta. Sinó, el que haurem 

de fer és trobar noves maneres de fer-los funcionar" (Bayliss, 1999). 

 

Així doncs, la pregunta que ens fem és: ara que som al segle XXI, encara queda 

alguna cosa que valgui la pena que un enginyer faci? Aquesta sensació no és pas 

nova. En el seu informe de 1843 al Congrés, el aleshores comissionat de l'Oficina de 

Patents, Henry L. Ellsworth, va declarar que: "L'avanç de les arts, d'any en any, està 
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posant en risc la nostra credulitat i sembla presagiar l'arribada d'aquest període en què 

el progrés humà ha d’arribar a un punt final.” 

 

Figura 4 Diagrama de la Jerarquia de Necessitats de Maslow (Finkelstein, 2006) 

Maslow (1943) va classificar les necessitats humanes en una piràmide. Les 

necessitats fisiològiques bàsiques, com ara la necessitat de menjar, respirar, dormir, a 

la part inferior de la piràmide. Al següent estrat hi trobem la necessitat d’una seguretat, 

tant a nivell personal com a nivell físic. A continuació és el torn de la necessitat de 

pertànyer, d'estimar i ser estimat i l’amor propi o autoestima. Al capdamunt de la 

piràmide s’hi col·loquen d’altres "necessitats d'autorealització” com ho són la moral o la 

creativitat.  

 

Després d'haver cobert les necessitats més bàsiques a Occident, l'enginyeria ha 

intentat seguir escalant en la piràmide. Amb l’ajuda i la complicitat de la publicitat i els 

objectius comercials, aquesta escalada es marca com a fita satisfer necessitats cada 

vegada més elevades: compra aquestes sabates i seràs acceptat, utilitza aquest 

desodorant i resultaràs sexualment atractiu, subscriu-te a la nostra xarxa de telefonia 

mòbil i podràs xerrar de manera il·limitada. Al segle XXI, el consumisme, i no pas la 

necessitat, és la casa i origen de tota invenció. 

 

La influència que la tecnologia pot exercir sobre la cultura és un tema de debat per a 

Postman (1993), que classifica les cultures en tres tipus: les cultures que utilitzen 

eines, les tecnocràcies i les tecnòpolis. Fins al segle XVII, totes les cultures 

encaixaven en el primer tipus. Les eines van ser inventades per fer dues coses. En 

primer lloc, per resoldre problemes físics bàsics urgents com ara moldre blat, llaurar la 

terra, transportar aigua i així successivament. En segon lloc, per servir al món simbòlic 

de l'art i la religió.                    
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La integritat i la dignitat de la cultura no es va veure amenaçada o afectada per l'ús 

d'aquestes eines. No obstant això, en una tecnocràcia, les eines juguen un paper 

central en el pensament del món de la cultura. Els mateixos instruments creats per 

satisfer les necessitats de la societat amenacen amb transformar-la i, de fet, 

d’enderrocar-la. A Un món feliç de Huxley, la revolució és completa – la tecnòpolis 

elimina la resta alternatives mitjançant la creació d'una cultura que busca el seu 

objectiu i troba la seva satisfacció només en la tecnologia. Els mitjans per aconseguir 

un fi s'ha convertit en el fi en si mateix. 

 

Thomas (1996) va expressar aquestes preocupacions de la següent manera: 

"No hi ha dubte que la revolució científica i tecnològica del període modern ha 

estat una tremenda expressió de la creativitat humana. Ha eliminat distàncies i 

ha creat materialment una comunitat global. Ens ha aportat els coneixements 

necessaris per produir béns i serveis en abundància. Ens ha donat el poder de 

l'enginyeria social, psíquica i genètica, per controlar la malaltia i la mort, així com 

el naixement. Però a mesura que examinem la situació del món d'avui, la 

sensació general és que, juntament amb molts beneficis, moltes de les promeses 

de la tecnologia han estat traïdes. I hi ha proves d'una gran quantitat de 

tecnologia que s’ha tornat un instrument d'explotació dels pobles, de destrucció 

de les cultures i de deshumanització de les persones que representen una 

amenaça de destrucció, no només a tota la humanitat a través d'una guerra 

nuclear, sinó també a tota la comunitat de vida a la terra a través la destrucció 

del seu equilibri ecològic". (Thomas, 1996) 

 

Figura 5 Un nen fa servir un telèfon mòbil al poble Takalafiya-Lapai a l'estat de Níger. (Banc 

Mundial, 2010). 
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Si bé podem tenir reticències a l’hora identificar la nostra pròpia cultura amb la d’Un 

món feliç de Huxley, és important preguntar-se fins a quin punt hem arribat en el camí 

cap a la Tecnòpolis, (el que avui dia s’anomena Països desenvolupats). En una cultura 

definida per Internet, el telèfon mòbil i el cotxe, les eines s’han convertit en ídols? 

Mentre que a l'Àfrica i Àsia les tecnologies de telefonia mòbil han obert portes a un 

gran nombre d’oportunitats perquè els agricultors es connectin als mercats i per a 

propòsits de comunicació bàsica, en el món de la telefonia moderna la màxima ha 

passat a ser l'estil o els extres, mentre que la resistència, la fiabilitat o la longevitat han 

passat a un segon terme. Bacon va escriure que el coneixement no ho ha de ser un 

element per a obtenir "la superioritat vers els altres, un major profit, la fama o el 

poder... sinó per millorar i facilitar la vida"
2
. En la societat actual, estimulada pel 

consum, molts projectes d'enginyeria i ciència duts a terme tant per la indústria com 

pel món acadèmic estan molt lluny d'aquests alts estàndards morals. Encara que la 

investigació en l'exploració de l'espai ha tingut moments o episodis beneficiosos, com 

ara el desenvolupament de semiconductors i satèl·lits per monitoritzar el clima, els 

objectius principals de la recerca no van ser pas aquests. Resulta complicat veure o 

entendre que els objectius d’una missió tripulada a Mart siguin per a " millorar i facilitar 

la vida" més que no pas un mer intent d'acaparar titulars de diaris i guanyar suport 

polític. 

 

REDEFINIR LES PRIORITATS DE LA INVESTIGACIÓ 

 

És ben cert que comprendre en profunditat la manera en què els àtoms es mantenen 

units pot proporcionar pistes sobre els fonaments de la matèria o que explorar l'espai 

profund amb telescopis costosos i sondes espacials pot fer-nos entendre, en major 

mesura, els orígens de la vida. Però si tenim en compte les necessitats urgents de la 

gent als països en vies de desenvolupament, és fàcil entendre que hi hagi gent que  

qüestioni les prioritats de la investigació científica.             

 

Això no vol dir pas que la investigació bàsica o fonamental s’hagi d'evitar, ni que la 

investigació de la física sigui una pèrdua de temps i de diners. Si que vol dir però, que 

mentre que moltes persones no tinguin accés a serveis bàsics com ara l’aigua potable, 

l’habitatge i una alimentació adequada, potser hauríem de reestructurar quines són les 

prioritats. 

 

Raymond Brand (1987) va ser prou audaç per afirmar, l’any 1987, que "hi ha algunes 

àrees d’investigació extremament costoses que, ara per ara, no s’haurien de dur a 

terme." Brand es referia, concretament, a un pla de l’època per gastar 3 mil milions de 

dòlars en un col·lisionador súper superconductor. Malauradament, sembla que la 

                                                           
2 Cita de “The Great Instauration” de Francis Bacon, 1620.  
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Cambra de Representants dels EUA va parar esment al consell de Brand massa tard. 

No va ser fins el 1993, que es va decidir posar fi, de manera prematura, al projecte, 

després de completar la construcció de 14 quilòmetres de túnel i de gastar 2 mil 

milions de dòlars. 

 

Resulta especialment preocupant que, si bé els països més rics potser es poden 

permetre tals frivolitats, als països on la pobresa és més aguda, les prioritats en l’àmbit 

de l’enginyeria es regeixen pel desig de superioritat sobre les terres veïnes mitjançant 

el desenvolupament d'armes nuclears o el llançament dels programes espacials, entre 

altres, enlloc de lluitar contra la fam, la desnutrició o les malalties.  

En un discurs davant l'Associació Britànica, el professor Sardar va denunciar que la 

majoria dels països musulmans (molts d'ells en vies de desenvolupament) prefereixen 

imitar les prioritats de recerca dels països industrialitzats, més que no pas treballar en 

la conformació de la seva pròpia política científica, basada en les seves pròpies 

necessitats i recursos: 

 

"Així doncs, en lloc de centrar-se, per exemple, en la diarrea i la disenteria al 

Pakistan, el control d'inundacions a Bangladesh i l'esquistosomiasi a Egipte i al 

Sudan, aquests països segueixen cegament l'agenda internacional i dediquen 

els seus escassos fons a una investigació igualment escassa sobre el càncer i 

les malalties del cor ." 

 

Mentrestant, cal una feina urgent per desenvolupar materials que permetin una neteja 

ràpida i efectiva d’habitatges temporals, mètodes eficients i econòmics per al 

subministrament d'aigua d'emergència, i mecanismes per a la prestació d'atenció 

bàsica de la salut i la prevenció de la propagació de malalties. La incidència de càncer 

a l'Àfrica està augmentant i els casos són sovint el resultat de la reducció de la 

immunitat en pacients que pateixen VIH/SIDA. 

 

Però abans d’endinsar-nos en aquestes discussions morals, hem de ser conscients 

que ens trobem immersos en les nostres pròpies curses tecnològiques i que la 

Tecnòpolis en què ens hem convertit és la fita a la qual molts països aspiren. Els 

objectius de la investigació estan essent definits i designats, cada vegada més, per les 

empreses multinacionals i no pels governs nacionals. A la dècada de 1990, la inversió 

pública en recerca i desenvolupament en ciència i tecnologia es va estancar, mentre 

que el finançament privat va augmentar cinc vegades, de 100 mil milions de dòlars a 

500 mil milions de dòlars (Coventry, 2003). 

 

El cas més sorprenent va ser en el camp de la investigació agrícola. La investigació 

del sector privat va arribar als 10 mil milions de dòlars l'any -en gran part en l'àmbit de 

la biotecnologia- una xifra 25 vegades més gran que la suma dels pressupostos de 
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recerca anuals dels membres del Grup Consultiu sobre Investigació Agrícola 

Internacional (CGIAR, per les seves sigles en anglès), una xarxa internacional 

d’institucions de recerca sobre productes agrícoles. L'Informe sobre el 

Desenvolupament Humà de 2001 va avisar que l'esforç de la investigació científica es 

concentrarà en les prioritats de les empreses multinacionals enlloc de les necessitats 

del món en vies de desenvolupament, afirmant que, com a resultat, és més probable 

trobar una cura per la calvície que per a la malària. 

  

La situació està canviant, poc a poc, gràcies a donacions d'organitzacions benèfiques 

com la Fundació Gates, que s'utilitza per finançar la investigació sobre la SIDA, la 

tuberculosi o la malària. 

 

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES APROPIADES 

 

La demanda i necessitat d'energia és una àrea rica per aplicar els principis de la 

tecnologia apropiada. Els països del món en vies de desenvolupament consumeixen 

molta menys energia per càpita que els del món desenvolupat. Per exemple, en un any 

un ciutadà mitjà dels EUA consumeix 12,4 MWh per persona, 1.476 vegades més 

energia que un cambodjà normal, que consumeix 8,4 kWh (Banc Mundial, 2013).         

Hi ha una correlació positiva entre el consum d'energia i el nivell de vida. De fet, a 

mesura que les nacions es van desenvolupant, el consum d'energia tendeix a 

augmentar. Per tal de viure de manera sostenible, però, això s’ha d’evitar i no s'ha de 

permetre que l'ús global de l'energia augmenti. Això requereix, per tant, una reducció 

en l'ús d'energia dels països desenvolupats i un augment gestionat en els països en 

desenvolupament. 

 

La font d’energia o alimentació és quelcom que s’ha de considerar acuradament. En 

comptes de construir més plantes d'energia de petroli o carbó, el que s’ha de fer és 

buscar les solucions més adequades. Alguns exemples podrien ser: fer un millor ús de 

mètodes de transport més eficients (autobusos, trens, tramvies o bicicletes),  buscar 

fonts alternatives d'energia (parcs eòlics, energia de les onades, plans hidroelèctrics i 

altres tecnologies "cares" per als països en desenvolupament, mentre que les 

poblacions en desenvolupament poden estar més interessades en tecnologies més 

simples, com ara molins de vent, el biogàs o motors solars). L'energia solar és un 

exemple particularment bo de com, una cèl·lula fotovoltaica, un captador solar, un 

motor d'energia solar o una simple cuina solar poden ser, en funció del lloc i de la 

tecnologia disponible, l’opció o solució més adequada. 
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Figura 6 Col·lector solar (també anomenat captador solar) 

Hi ha molts altres casos d'estudi de solucions apropiades per a l’atur en països en vies 

de desenvolupament. Aquestes possibles solucions poden anar dirigides a la creació 

de petites indústries de fabricació de sabó, bicicletes, calçat o mobles o bé, a la 

planificació del transport de passatgers. Un factor clau per garantir l'èxit de tots 

aquests casos passa per la participació de les comunitats locals en la presa de 

decisions i per l'ús apropiat de coneixements tècnics autòctons. Juma (2006) 

assenyala que el primer pas per avançar serà el de desafiar la comunitat d'enginyeria 

a nivell mundial a trobar solucions òptimes per als països en vies de desenvolupament. 

Encara segueixen quedant reptes importants a resoldre, per exemple, el d’arribar a 

solucions pràctiques i econòmiques per eliminar l'arsènic de l'aigua. L’èmfasi però, ha 

d'estar en l’execució, així com en el desenvolupament científic. 

 

TECNOLOGIES APROPIADES QUE NO HAN TINGUT ÈXIT 

 

Un Portàtil per Nen (One Laptop Per Child) 

 

És un fet inevitable que la tecnologia de la informació tingui un paper, cada vegada 

major, en els països pobres. La disponibilitat de telèfons mòbils a Uganda i Rwanda, 

on tres xarxes telefòniques competeixen per oferir una cobertura fins i tot a moltes 

zones rurals, fa que Internet estigui a l'abast (to i que no sempre s’adequa a la 

butxaca) de moltes comunitats remotes. És clar que el fet de tenir aquest accés pot ser 

un factor transformador de les pràctiques agrícoles locals, gràcies a l’accés a tot tipus 

d’informació sobre gestió agrícola -per exemple, informació sobre les llavors i els 

fertilitzants o el pronòstic del temps-. El debat recent, però, no s'ha centrat a 

proporcionar accés a Internet als agricultors, sinó als seus infants. 
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Figura 7 One Laptop Per Child 

A Jordània, per exemple, el rei Abd-Al·lah II ha posat en marxa un programa anomenat 

'Grans Idees per a un petit país", amb la intenció de reformar el sistema educatiu 

mitjançant l'ús d'ordinadors a les escoles (BBC News, 2004). Aquest pla compta amb 

el suport de diverses multinacionals dels Estats Units, però s'ha enfrontat a l'oposició 

dins mateix de Jordània per part dels que pensen que les necessitats immediates del 

país no seran satisfetes pel que es percep com un enfocament occidental a la 

industrialització mitjançant la tecnologia nord-americana. 

 

Estratègies d'alt perfil, com la iniciativa One Laptop Per Child (OLPC), fundada per 

Nicholas Negroponte del MIT, han generat molt interès en els mitjans. Un nen pobre 

que porta un ordinador portàtil, sens dubte resulta una imatge sorprenent i una bona 

trama per desenvolupar. No obstant això, hi ha un considerable escepticisme que posa 

en dubte que l'iniciativa OLPC, i d’altres semblants, produeixi qualsevol tipus d’impacte 

positiu durador en l'educació als països pobres. 

 

L’exministre d’educació de Nigèria, el Dr. Igwe Aja-Nwachukwu, qüestiona la iniciativa: 

"Quin sentit té donar un portàtil a cada nen, quan no tenen seients per seure..., quan 

no tenen uniformes per anar a l'escola, quan no disposen d’instal·lacions adequades?” 

El Ministeri d'Educació de l'Índia ha titllat la iniciativa OLPC de “pedagògicament 

sospitosa", mentre que el secretari d'Educació del mateix país, Sudeep Banerjee va dir 

que el país necessita "aules i mestres amb més urgència que les eines de luxe." 

Nicholas Negroponte diu que fa cas omís de les crítiques al projecte, mentre que un 

portaveu de la OLPC argumenta raons polítiques per justificar les crítiques i posa 

l'accent en la necessitat d'una reforma educativa (Fildes, 2007). 



 El paper de la tecnologia en el Desenvolupament Humà i Sostenible 

 

 Integrar el Desenvolupament Humà i Sostenible a l’ensenyament tècnic 15 

El lloc web del projecte OLPC reconeix que una de les raons per la manca d'una 

educació escaient en els països més pobres és que els pressupostos educatius són 

massa minsos: "...els recursos que els països en vies de desenvolupament poden 

assignar a l'educació són, de vegades, de menys de 20$ per alumne i any, en 

comparació amb els aproximadament 7.500$ per alumne destinats anualment als 

EUA" (OLPC, 2013). I continua dient que el fet que la bretxa entre uns països i altres 

sigui tan àmplia no ha de fer invertir recursos addicionals en els pressupostos 

educatius sinó que, el que es necessita és un nou enfocament radical en l’àmbit de  

l'educació –i aquí és on entra en joc l'ordinador portàtil. 

 

En aquest argument, però, hi ha diversos punts febles. En primer lloc, si els 

pressupostos d’educació es poden rebaixar gràcies a un major ús de la tecnologia de 

la informació, com és que la despesa en educació als EUA -un país desenvolupat amb 

un alt nivell de TICs a les aules– és molt més alta que la dels països pobres?             

En segon lloc, encara que els ordinadors portàtils representin una oportunitat d'estalvi 

de costos, a 200$ per màquina, és un “estalvi” que els programes educatius dels 

països empobrits no podrien permetre’s. Els ordinadors portàtils no aborden les 

prioritats educatives de molts països: els professors, les aules i els llibres són les 

prioritats que poden haver escapat a l'atenció dels responsables del pla OLPC, que 

operen principalment en entorns on es dona per fet que aquestes són les principals 

prioritats. 

 

És interessant remarcar que hi ha més demanda d’ordinadors portàtils (demanda 

generada per la iniciativa OLPC) als països rics que als països pobres. El projecte 

OLPC ha comunicat que proporcionarà ordinadors portàtils a diferents escoles de 

Birmingham, Alabama. També ha fet incís en la importància del seu programa "Dóna’n 

un, aconsegueix-ne un" que va desenvolupar l'any 2008 (OLPC, 2008). 

 

PlayPump 

 

Una altra d’aquestes “tecnologies apropiades” destacada que últimament s’ha hagut 

d’encarar a diverses dificultats és la proposada pel projecte PlayPump, que  

combinava equipament de pati escolar amb bombes d'aigua d’alt calibre (per a pous 

profunds). La simple idea d’utilitzar l'energia creada per nens mentre juguen en una 

parc infantil per a bombejar aigua ha estat fortament criticada pels mitjans de 

comunicació amb el suport d’organitzacions com la Case Fundation i Save the 

Children. Els costos de la instal·lació s’havien de cobrir gràcies als anuncis exposats a 

les tanques de les pròpies bombes d’aigua. I tot i que es van instal·lar les diverses 

bombes en molts llocs de Sud-àfrica a partir de 2005, moltes han caigut en desús. 

Com a conseqüència, PlayPumps Internacional va haver de plegar l’any 2010. 
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Figura 8 PlayPump. 

Hi ha diverses raons que justifiquen el fracàs d’aquest programa. Entre d’altres: 

 

 La manca d'interès per part dels anunciants. Qui vol anunciar-se en aldees 

remotes? 

 Els alts costos inicials (14.000$ per bomba), que feien el PlayPump molt 

més car que una bomba manual convencional. 

 Discordança entre les necessitats d'energia per bombejar l'aigua i la 

quantitat d'energia produïda pels nens mentre juguen. 

 La preocupació per l’explotació infantil (l’obligació dels infants a "jugar" per 

bombejar l'aigua). 

 Problemes de manteniment ja que no hi ha capacitat local per reparar ni 

substituir les peces trencades. 

 

D’ALTRES TECNOLOGIES APROPIADES AMB MÉS ÈXIT 

 

Trobar solucions tecnològiques apropiades que hagin tingut èxit és molt més difícil. Ja 

que les solucions que han estat aplicades a petita escala no reben la mateixa atenció 

per part dels mitjans de comunicació, ni tampoc el mateix interès per part dels 

inversors financers. 

 

El Simputer 

 

Una resposta més escaient per satisfer el desig d’implantar la tecnologia en l’àmbit de 

l'educació ha estat el desenvolupament de la 'Simputer'; un ordinador portàtil barat 

desenvolupat per científics i enginyers de l'Institut Indi de Ciència a Bangalore 

(Simputer, 2000). Aquest ordinador, que ha estat el primer a ser dissenyat i fabricat a 

l'Índia, respon a l’objectiu de proporcionar un accés barat a la informàtica.  

Els Simputers han estat utilitzats pel govern de Karnataka per automatitzar el procés 

de registre d'adquisicions de terres, també a Chattisgarh amb l’objectiu de promoure 

l'e-educació (educació en línia), per facilitar la transferència electrònica de diners entre 
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el Regne Unit i Ghana i, fins i tot, per part de les forces policials per rastrejar 

delinqüents i per tramitar bitllets de viatge. Per desgràcia, el projecte ha patit retards i 

contratemps deguts, en part, per la indiferència dels fabricants d'ordinadors i de 

companyies de programari i també per la falta de suport financer. Actualment el 

Simputer ja no es fabrica. 

 

La cuina Jiko 

 

Una àrea rica en demanda de solucions tecnològiques adequades és la de les 

tecnologies per a la preparació i la cocció d’aliments. S'estima que una gran part dels 

2,7 bilions de persones al món que viuen majoritàriament amb ingressos de menys de 

2$ al dia depenen de combustibles de biomassa sòlida (per exemple, carbó vegetal, 

fems animals, herba, residus agrícoles, etc.) per a satisfer les seves necessitats 

energètiques bàsiques a l’hora de cuinar i escalfar-se.  

 

Moltes d'aquestes persones cuinen a foc obert, sovint dins de casa seva. A més de ser 

un mètode ineficaç tenint en compte l’escassetat de llenya, les dones i els nens (com a 

principals persones responsables de la cuina i la neteja de la casa) estan 

contínuament exposats a nivells nocius produïts pel fum de la fusta, una causa 

important de malalties respiratòries i morts prematures. A més, s’estima que les cuines 

tradicionals produeixen al voltant d'una tercera part de les emissions globals de 

monòxid de carboni. També es creu que les partícules de carboni negre i altres 

contaminants del fum de biomassa també tenen un paper rellevant en l'escalfament 

global. 
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Figura 9 Cuina Jiko 

 

Les cuines millorades, dissenyades per cremar combustibles de biomassa més nets i 

eficients que les cuines tradicionals, han estat promoguts per diverses organitzacions i 

governs de molts països en desenvolupament des de principis de 1970. S’han provat 

una varietat de formes, fins i tot, projectes de “construeix la teva pròpia cuina”, 

projectes participatius centrats en la comunitat, fabricar cuines en aldees remotes i 

activitats comercials de mercat. En alguns països, aquestes noves cuines han estat 

ben rebudes. Per exemple, a Kenya, el 80% de les famílies urbanes utilitzen una cuina 

de metall 'Jiko' amb carbó per cuinar, que utilitza un 50% menys de combustible i que 

també disminueix el temps de cocció necessari. El cost que suposa comprar una 

d’aquestes cuines es pot recuperar gràcies a l’estalvi de combustible en només uns 

mesos. S'estima que la implantació i utilització generalitzada de l'estufa Jiko a Kenya 

ha estalviat 206.000 tones de fusta o el que n’és l’equivalent, més de 570.000 

hectàrees d'arbres cada any. 

 

Ampolles de llum 

 

El 2002, un mecànic de Brasil, Alfredo Moser, va desenvolupar una manera d'il·luminar 

la seva casa durant el dia sense electricitat. Va utilitzar ampolles de plàstic plenes 

d'aigua i una mica de lleixiu. Introduint les ampolles en forats tallats al sostre de ferro 

corrugat, la llum del dia és capaç d'entrar a la casa. Aquesta simple idea s'ha estès per 

tot el món i actualment s’estima que s’utilitza a més d'un milió de llars (Zobel, 2013). 

 

Ampolla d'aigua de plàstic purificadora 

 

Un altre bon ús que es dóna a les ampolles de plàstic és el d’utilitzar-les per purificar 

l'aigua. S'afirma que una ampolla de plàstic transparent plena d'aigua i exposada al sol 

durant 6 hores provoca la mort dels bacteris nocius (Jorgustin, 2012). 

 

CONCLUSIONS 

 

S'espera que les solucions tecnològiques tinguin un paper clau a l’hora de resoldre i 

pal·liar els complexos problemes socials i ambientals a què ens enfrontem en 

l’actualitat. No obstant això, la tecnologia ha de ser utilitzada i desenvolupada d'una 

manera adequada per aconseguir un desenvolupament humà sostenible. 

 

Malgrat que gran part de la pràctica de l'enginyeria del segle XXI pot classificar-se com 

a pràctica trivial si considerem els greus problemes globals que sofrim, encara hi ha 

esperança. L'enginyer modern ha de disposar d’una àmplia perspectiva per veure el 

potencial per millorar les vides de les persones pobres a través de l'ús adequat de la 
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tecnologia. De la mateixa manera, ha de fer front als reptes d'enginyeria a què 

s'enfronta el món desenvolupat i que vénen donats per problemes globals com ho és 

el canvi climàtic.  

 

Ha arribat el moment d'avaluar la sostenibilitat i l'adequació de la tecnologia utilitzada 

en el 'món sobredesenvolupat'. Satisfer les necessitats físiques (més que els desitjos 

socials) del present, no ha de comprometre la nostra capacitat de satisfer les 

necessitats de les generacions futures. 
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Figura 1. Un voluntari de EWB-UK ajuda revisar la topografia de la ruta de 6 km de 

canonades per proporcionar aigua potable a una comunitat de 3.000 persones al sud 

del Kirguizistan. Copyright 2008 per Stephen Jones. Presentat al Concurs de 

Fotografia EWB-UK 2008. Reproduït sota llicència CC BY-NC-ND 2.0.  

 

Figura 2. Un model a escala de la màquina de vapor de Watt. Copyright 2004 per 

Nicolás Pérez. Consultat a Wikimedia Commons. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maquina_vapor_Watt_ETSIIM.jpg [25 febrer 2014]. 

Reproduït sota llicència CC BY-SA 3.0.  

 

Figura 3 Epidèmia de malària: Una mare i el seu fill visiten la Clínica Chianda a 

Zàmbia. Copyright 2009 per la Fundació Gates. Consultat el Gates de Flickr: 

http://www.flickr.com/photos/gatesfoundation/ [25 febrer 2014]. Reproduït sota llicència 

CC BY-NC-ND 2.0.  

 

Figura 3. Un nen de la barriada de Manohara, Nepal, damunt d’un tanc 

d'emmagatzematge d'aigua, compartit entre els habitants de tuguris i una comunitat 

més rica dels voltants. Presentat al Concurs de Fotografia EWB-UK 2008. Copyright 

2008 per Ameer Shaheed. Reproduït sota llicència CC BY-NC-ND 2.0.  

 

Figura 3. El Programa Mundial d'Aliments (PMA) i l'Agència de Cooperació Tècnica i 

Desenvolupament (ACTED) distribueixen aliments conjuntament a Leogane, Haití, així 

com el Batalló de Sri Lanka de la Missió d'Estabilització de les Nacions Unides a Haití. 

Copyright 2010 per les Nacions Unides. Consultat el de les Nacions Unides de fotos de 

Flickr: http://www.flickr.com/photos/35483578 @ N03 [25 febrer 2014]. Reproduït sota 

llicència CC BY-NC-ND 2.0.  

 

Figura 3. Una estufa s'utilitza per cremar els residus de la plantació. El fum provoca 

problemes de salut en els usuaris. Consultat sobre Wikimedia Commons: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_rural_stove,smoky,pollution,TamilNadu-230.jpeg 

[25 febrer 2014]. Reproduït sota llicència CC BY-SA 3.0.  
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Figura 4. Diagrama de jerarquia de necessitats de Maslow. Copyright 2006 per J. 

Finkelstein. Consultat sobre Wikimedia Commons:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow%27s_hierarchy_of_needs.png 
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Figura 5. Un  nen escolta en un telèfon mòbil al poble de Takalafiya-Lapai a l'estat de 

Níger. Copyright 2010 by Arne Hoel / Banc Mundial. Consultat el Banc Mundial Galeria 

de Flickr: http://www.flickr.com/photos/worldbank/ [25 febrer 2014]. Reproduït sota 

llicència CC BY-NC-ND 2.0.  

 

Figura 6. La major planta d'energia solar fotovoltaica als Estats Units s'està convertint 

en una realitat en Nellis Air Force Base. Quan estigui acabada al desembre, els 

panells solars produiran 15 megawatts de potència. Pres 2007 per la USAF. Consultat 

sobre Wikimedia Commons: (Aquesta foto és de domini públic). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nellis_AFB_Solar_panels.jpg.  

 

Figura 7. OLPC XO Repair Center a l'Escola Primària August Town, Jamaica. 

(Olpcjamaica.org.jm). Aquest equip de reparació és part del Club d'Informàtica. 

Copyright 2011 by OLPC. Consultat el Flicker corrent d'OLPC: 

https://www.flickr.com/photos/olpc/5763753458/in/set-72157626814643658. 
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Figura 8. PlayPump. Drets d'autor, Practical Action. Utilitzada amb els permisos 

pertinents.  

 

Figura 9. Estufa Jiko. Copyright 2007 per Adam Hooper.  

https://picasaweb.google.com/lh/photo/R1mqVcfXB70g9iNzjG8OsQ.  
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8FOTO: 'Clean Up'.  El coordinador de camp informa els
voluntaris sobre una tasca en equips per a la neteja comuna 
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Elisabet Roca Bosch, Miriam Villares Junyent, Laboratori d'Estudis Socials d’Enginyeria 

Civil. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. Universitat Politècnica de 

Catalunya.   

 

 

 

RESUM  

 

Sense cap mena de dubte, el context social és essencial per garantir bons resultats a 

l’hora de posar en pràctica un projecte. Aquesta sessió presenta alguns enfocaments 

metodològics útils per identificar i comprendre les relacions entre les parts implicades i 

els interessos i objectius de cada una d’elles. A més, pretén fer visibles les 

conseqüències socials dels canvis previstos en cada projecte i promoure la implicació 

de les parts interessades durant el desenvolupament i la implementació del projecte.  

 

Comprendre la dimensió social pot millorar la forma en què els projectes s'integren en 

el context local. L'anàlisi del context institucional, de la cultura local, de les relacions de 

poder i del rerefons polític pot contribuir a una millor comprensió dels problemes a què 

s’enfronta la comunitat local i enriquir la cerca de solucions basades en el context, 

adaptant-los a cada circumstància específica. Així, aquest capítol ofereix eines 

metodològiques per identificar els principals actors interessats i per analitzar els seus 

interessos, la seva importància i influència en els resultats d'una iniciativa, projecte o 

programa.  

  



Comprendre la dimensió social 
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COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, 

seràs capaç de:  

 

 Comprendre la importància de l'anàlisi de les parts interessades i de les 

polítiques durant totes les fases d'un projecte.  

 Dibuixar un organigrama dels actors interessats en un context concret.  

 Descriure les percepcions i punts de vista dels diferents actors i quin és el 

seu discurs vers una intervenció o un projecte de desenvolupament.  

 Analitzar les relacions entre els actors interessats, la seva influència i el 

poder que cada sector pot exercir en el transcurs d'un projecte. De quina 

manera s’hi involucren els actors i quina és la disposició que tenen vers 

els canvis que poden afectar/provocar l'èxit d'un projecte.  

 Definir alguns punts/recomanacions per promoure la participació pública 

en un projecte.  

 Descriure els obstacles o les oportunitats per promoure la participació.  

 

CONCEPTES CLAU  

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió:  

 

 Organigrama dels actors i anàlisi de la implementació d’un projecte.  

 Participació i compromís polític. Enfocaments participatius per millorar el 

disseny, la implementació, la gestió i el seguiment d’un projecte.  

 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES  

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en 

els continguts del mòdul: 

 

 Quins són els problemes que tracta d'abordar el projecte? Quin idea 

prèvia o percepció tenen les parts interessades d’un projecte i els seus 

resultats?  

 Quins són els actors implicats? Quins són els grups afectats? Quins són 

els actors més poderosos? Quins són els grups menys poderosos i 

desfavorits?  

 Quina és la dinàmica d'un determinat sistema d’actors?  

 Quines són les eines metodològiques més adequades per promoure la 

participació i el compromís dels actors interessats en un projecte?  
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INTRODUCCIÓ  

 

A l’hora de planificar un nou projecte o política d'enginyeria, és fonamental tenir en 

compte el context de l’àrea de treball. Això és especialment important en els projectes 

internacionals, on les diferències culturals entre els membres de l'equip del projecte i la 

comunitat local poden ser significatives. Tenir en compte el context és extremadament 

important per raons pràctiques, morals i ètiques; implementar i considerar els punts  de 

vista i interessos de les diferents parts interessades en les diferents fases del projecte 

(disseny, implementació, gestió i avaluació) millorarà, sens dubte, l'eficàcia del projecte 

i els beneficis d’aquest per a la comunitat involucrada. A més, incrementar el grau de 

contribució de la comunitat local en el projecte, també ajuda a preveure i reduir al 

mínim les possibilitats de conflicte, especialment, en les últimes etapes del projecte.  

 

L'objectiu d'aquesta sessió és establir un debat sobre la integració de la dimensió 

social en el desenvolupament i processos d'implementació de projectes. També s’hi 

presentaran diversos mètodes que poden ajudar a organitzar i analitzar 

sistemàticament la informació de tipus estratègic per contribuir al desenvolupament 

òptim de qualsevol projecte.  

 

Una de les primeres tasques a realitzar en el transcurs d’implementació d’un projecte 

de caire social és l'anàlisi del sistema o organigrama de les parts interessades. És a 

dir, identificar i descriure els diferents actors involucrats, directament o indirecta, en el 

projecte. Si bé és cert que resulta difícil incorporar tots aquests elements en una única 

anàlisi, dedicar temps a dissenyar una imatge precisa de l’organigrama d’actors 

implicats pot reduir el risc de fracàs en un futur.  

  

El disseny d’organigrama i anàlisi dels actors són dues eines que tenen el seu origen 

en estudis d'investigació organitzativa i de gestió empresarial. Tanmateix, la seva 

evolució i aplicació en d’altres camps com la gestió de recursos naturals o el 

desenvolupament rural els ha convertit en eines cada vegada més important, en 

diverses disciplines, durant les últimes dècades. L'objectiu subjacent de l'anàlisi 

d’actors és el d'identificar els actors socials (individus, grups, institucions, etc) que 

poden ser rellevants per a la planificació, disseny, implementació i avaluació d'un 

projecte o política concreta.  

 

En el context de la sostenibilitat i el desenvolupament internacional és una tècnica 

valuosa per facilitar la màxima satisfacció dels interessos dels grups més desfavorits. 

Aquesta anàlisi resulta més efectiva com més aviat s'introdueix en el cicle de 

desenvolupament del projecte, ja que això permet una major participació de les parts 

interessades més rellevants. També permet la identificació ràpida d’aquells actors que 

no donen suport a una iniciativa determinada, a fi de resoldre els conflictes o 
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malentesos futurs amb més eficàcia. Una vegada s’han identificat els actors 

interessats, s'han de descriure, de la manera més específica possible, determinant-ne 

el seu poder, la capacitat d'influència, els interessos i la seva posició vers la proposta.  

 

QUINS SÓN ELS ACTORS?  

 

Les parts interessades (stakeholders) o actors1 són individus, grups, organitzacions o 

institucions que, directament o indirecta, guanyen o perden amb un projecte o una 

política determinada. Segons el Banc Mundial (2007), les parts interessades 

(stakeholders) poden ser de qualsevol forma, mida i capacitat: és a dir, qualsevol 

organització, entitat, empresa o institució del sector públic o privat, ONG o agència 

internacional que tingui relació directa o indirecta amb el projecte en desenvolupament. 

En el cas dels projectes d'enginyeria o tècnics, la majoria d’actors interessats s’ajusten 

a una o més de les següents categories: actors internacionals (per exemple, donants), 

actors estatals o polítics (per exemple, legisladors o governadors), grups d'interès (per 

exemple, sindicats i associacions), actors comercials o de caire privat amb ànim de 

lucre,  organitzacions sense ànim de lucre (ONGs, fundacions...), membres de la 

societat civil i usuaris o consumidors.  

  

Els grups d’actors interessats poden tenir determinades característiques en comú, com 

ara la identitat (pertinença a un grup en particular), la zona geogràfica, interessos 

compartits, etc. Aquests actors també poden disposar d’informació estratègica o 

recursos rellevants per al projecte proposat.  

En general, les parts interessades es poden dividir en dues categories (Banc Mundial, 

2007): 

  

 Els actors primaris que es veurien directament afectats pel projecte. En 

aquest grup s’hi  inclouen els principals beneficiaris del projecte.  

 Els actors secundaris que serien indirectament afectats pel projecte.  

 

Sovint, els grups la participació dels quals és necessària per al desenvolupament del 

projecte es denominen "actors clau" (“key stakeholders”) (Freeman, 1984). Són agents 

de canvi amb el poder de decidir i influir en determinats àmbits que tenen 

conseqüències directes en el desenvolupament i implementació del projecte.  

 

Alguns referents comuns d’aquests actors clau són: 

  

 Ubicació: formen part de la societat/àrea on es du a terme el projecte.  

                                                           
1
 N. d. T.: En aquest capítol s’utilitzen com equivalents els termes “actors” i “parts 

interessades/implicades” o “actors interessats*implicats” 
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 Rol: tenen funcions i responsabilitats directament relacionades amb els 

objectius del projecte.  

 Capacitat: tenen habilitats, capacitats, coneixements, infraestructures o 

recursos financers que podrien beneficiar la consecució dels objectius del 

projecte.  

 Influència: tenen la capacitat de negociar amb diversos agents i/o nivells 

de govern amb autoritat per arribar a un consens.  

 

Les decisions preses pels actors depenen d'una combinació de diversos factors: el seu 

paper informal/formal en la societat, els seus sistemes de creences, les seves 

habilitats i de les oportunitats que ofereix l'entorn en el qual té lloc la intervenció. Tots 

aquests factors poden influir en la posició que cada actor assumeix en el projecte. La 

metodologia que es presenta a continuació facilitarà el procés d’anàlisi dels factors que 

influeixen en les decisions de les parts interessades.  

 

ANÀLISI DELS ACTORS  

 

L'anàlisi d’actors combina diferents tipus d'eines per oferir un procés metodològic que 

ajudi a l'equip del projecte a identificar els principals actors interessats, els seus 

interessos, la rellevància i la influència que poden exercir en el seu projecte. A més, 

proporciona la d'informació base necessària per promoure la participació pública en el 

projecte i assegura que les decisions adoptades responguin a les necessitats locals.  

 

Per tant, és molt recomanable que el procés d'anàlisi d’actors es realitzi utilitzant 

mètodes participatius per tal de promoure la participació dels interessats des de l'inici 

del projecte. A través d'aquest procés, les parts interessades i els membres de l'equip 

del projecte poden, en primer lloc, assolir una concepció en comú del projecte i, en 

segon lloc, aprendre de les perspectives dels altres. Aquest és un primer pas per 

obtenir el compromís per part dels diferents actors i per garantir una bona comunicació 

i relació entre l'equip del projecte i les parts interessades.  

 

La metodologia presentada a continuació és una adaptació de processos similars 

desenvolupats per la FAO (Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació de les 

Nacions Unides, 2006) i pel Banc Mundial (2007). Es presenta en un procés de cinc 

passes i s'ha d'entendre com una combinació de diverses tècniques i no pas com una 

sola eina. Tot i que es dibuixa mitjançant una estructura lineal perquè sigui més fàcil 

d'entendre, alguns dels passos es poden solapar entre si i, sovint, pot ser convenient 

aplicar un procediment cíclic i reflexiu.2 Cada pas inclou determinades preguntes clau, 

                                                           
2
 Recorda que la millor manera de realitzar una anàlisi d’actors és en col·laboració amb actors a través de 

mètodes participatius com ho són els tallers i les entrevistes (FAO, 2006). 
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específiques per a cada etapa i alguns mètodes, suggerits, per a obtenir la informació 

necessària que permeti respondre a aquestes preguntes.  

 

Pas 0: Fase d'elaboració  

 

El punt de partida de l'anàlisi d’actors és recopilar i revisar la informació existent sobre 

la zona geogràfica proposada per al projecte. Considerant que fer una primera 

aproximació, que permeti comprendre el context geogràfic, ajudarà a perfilar l'abast de 

l'anàlisi i facilitar la identificació de les parts interessades. Aquesta tasca inclou la 

recopilació d’informació sobre la geografia local, la història, la política i els marcs 

institucionals, els aspectes culturals i religiosos de la vida comunitària, la demografia, 

determinats factors ambientals com la fauna, l’aigua, els recursos naturals, etc. Aquest 

pas es basa en una anàlisi estàtica de recursos (fonts bibliogràfiques, documents 

tècnics i plànols).  

 

La fase d'elaboració també pot promoure el diàleg entre les parts interessades, ja que 

ajuda a identificar una concepció comuna de les principals qüestions abordades pel 

projecte. D'altra banda, aquesta fase permet una transició més suau al pas 1, ja que 

facilita a l'equip del projecte la identificació dels grups d'interès.  

  

Pas 1: Identificació i anàlisi d’actors  

 

Aquesta fase té com a objectiu identificar les principals parts interessades. Requereix 

conèixer el marc legal, polític o institucional que regula el projecte, els actors tècnics 

que hi intervenen i la comunitat local afectada pel projecte.  

 

El resultat d'aquest pas és un major coneixement d'una àmplia gamma d'actors 

interessats, així com la capacitat de distingir entre aquells que poden controlar o influir 

en les decisions del projecte, els que tenen la informació o els coneixements tècnics 

necessaris, etc.  

 

Aquest pas requereix que l'equip del projecte plantegi les següents preguntes: 

  

 Qui pot tenir un interès en el projecte? Qui són els potencials beneficiaris?  

 Qui es pot veure negativament afectat? Qui són els grups vulnerables?  

 Quins són els òrgans administratius responsables de l'elaboració, 

avaluació i seguiment de projectes?  

 Qui té la competència legal per facilitar l'execució del projecte?  

 Qui podria tenir la capacitat de potenciar o limitar la participació en el 

projecte?  

 Qui pot aportar coneixements tècnics o experiència al projecte?  
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 Quins sectors de la societat podrien estar interessats en el procés de 

desenvolupament del projecte?  

 

Aquestes preguntes poden ser abordades mitjançant dos processos complementaris:  

 Treball de despatx: Revisió de la informació i les dades a mitjançant fonts 

directes o indirectes. Pot ser útil consultar estudis no especialitzats o 

temàtics de la zona del projecte proposat. És recomanable obtenir 

informació sobre els possibles actors interessats en directoris, bases de 

dades, organigrames, enquestes, informes o registres escrits emesos per 

les autoritats locals, els organismes o entitats donants, els òrgans 

administratius, experts, acadèmics, organitzacions no governamentals, 

empreses, publicacions de mitjans de comunicació, etc .  

 Treball de camp: Algunes d'aquestes preguntes no poden ser respostes a 

través de la recerca exclusivament documental: alguns interessos dels 

actors són menys evidents que d’altres i poden ser difícils d’identificar, 

especialment si són "secrets", múltiples o en contradicció amb els 

objectius declarats de l'organització o individuals. Per tant, en alguns 

casos, per valorar els interessos dels participants caldrà algun tipus de 

consulta, dirigida directament a aquests grups d'interès o a d’altres 

persones que estiguin familiaritzades amb els grups que d’interès per al 

projecte. Aquest procés es pot basar en un conjunt d'entrevistes 

exploratòries, en què, prèviament, sabem amb precisió quin és el rol de 

cada una de les persones en el projecte. L'investigador també pot 

demanar a la persona entrevistada que suggereixi d’altres parts 

interessades per tal d'ampliar la llista prèvia (tècnica coneguda com el 

“mostreig de bola de neu” (Flick, 2008)). A part de facilitar una imatge més 

àmplia i precisa del sistema d’actors, aquestes entrevistes exploratòries 

afavoreixen un primer contacte amb els membres de la comunitat, 

fomenten la confiança entre les parts interessades i l'equip del projecte i 

serveixen per començar a identificar futurs problemes potencials del 

projecte. Cal remarcar que el treball de camp i les entrevistes s’han de dur 

a terme en base a una cerca anterior, la que s’ha dut a terme mitjançant el 

“treball de despatx”, aquesta cerca prèvia, a més, pot ser revisada i 

utilitzada durant tot el procés d’implementació del projecte en futures 

rondes d'entrevistes i d'investigació.  

 

Finalment, també és aconsellable consultar a d’altres experts, acadèmics o tècnics que 

ja hagin treballat a la zona; poden enriquir el procés aportant-hi la seva experiència i 

assenyalant qüestions delicades, que s’hagin passat per alt o que requereixen una 

major atenció.  
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En el transcurs del procés d'investigació i les entrevistes, s'ha de crear una base de 

dades amb la informació bàsica sobre les parts interessades pertinents. És important 

incorporar-hi informació específica, tant com sigui possible, per a cada un dels 

interessats identificats. També és aconsellable agrupar els actors en grups homogenis 

caracteritzats per problemes i interessos, nivell de compromís, etc. (Veure figura 1 i la 

taula 1 com a exemple).  

 

Exemples de diferents tipus d'agrupació són: 

  

 Rol: els actors es poden agrupar en funció del seu paper en 

l'administració/ gestió pública, en el sector econòmic (grups d'empreses, 

representants comercials, agricultura cooperativa, etc.), en el sector social 

(associacions de veïns, líders religiosos, sindicats, etc), grups ambientals, 

actors tècnics (universitats, consultories, etc.).  

 L'escala de la seva acció: pot ser internacional, nacional, regional o local.  

 

Taula 1 Llista d’actors interessats en un estudi de cas de la gestió de riscos costaners al Delta 

de l'Ebre (Espanya). Font: Roca i Villares, 2012.  

TIPUS D’ACTOR ACTORS ENTREVISTATS  

Polítics i institucionals Direcció General de Costes: (Regió de Tarragona). Ministeri de 

Medi Ambient. 

Parc Natural del Delta de l’Ebre. Secció de la Gestió de l’Ús. 

Ajuntament de Deltebre  

Ajuntament de L’Ampolla  

Socioeconòmics Associació de Cultivadors d'Arròs  
Associació de Regants  
Propietaris de camps d'arròs expropiats  
Empresa de marisc  
Associació de Pesca de l'Ampolla 
Associació de Pesca de Sant Joan  
Club de Caça  
Hotel  
Restaurant  

Experts Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona (UB)  
Laboratori d'Enginyeria Marítima  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  
Universitat Juan Carlos III de Madrid  
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Figura 1 Exemple de sistema de grups d'interès en la gestió de l'aigua a una comunitat de 

Funhalouro (Moçambic). Font: Milanesio, 2014. 

 

Pas 2: Posicions i percepcions envers el projecte (caracterització dels actors) 

 

En general, les persones tenen diferents percepcions de la realitat; utilitzem diferents 

marcs de referència per a interpretar la realitat (Jussim, 2012). La majoria de conflictes 

que sorgeixen en el transcurs d'un projecte determinat tenen a veure amb les 

percepcions individuals dels diferents grups d'interès i amb la importància que 

concedeixen aquests als diferents aspectes del projecte. Per tant, en aquesta etapa, 

és important entendre la posició de les parts interessades respecte al projecte 

proposar, l'interès que hi tenen, el seu nivell de compromís i qualsevol altra inquietud 

que puguin tenir al respecte.  

 

Com que això requereix un coneixement més minuciós dels actors que en el pas 

anterior, cal una metodologia més completa per obtenir la informació. S’ha de 

seleccionar diversos actors de la base de dades d’actors interessats del pas anterior, a 

fi d'obtenir una visió més profunda sobre el seu coneixement i la seva percepció. Les 

entrevistes i els tallers es poden utilitzar per comprendre les expectatives dels grups 
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d'interès del projecte i de l'equip del projecte i dels impactes que esperen que tindrà el 

projecte sobre les seves vides.  

 

No s’hauria de donar mai per fet que tots els actors dins d'una categoria tenen una 

percepció homogènia. Les percepcions que generen les persones depenen de molts 

factors, i requereixen una major exploració en l'anàlisi posterior. S’ha de considerar 

cada cas sense prejudicis per evitar arribar a conclusions precipitades.  

 

Aquest pas requereix que l'equip del projecte formuli les següents preguntes: 

  

 De quina manera perceben els actors que el projecte repercutirà en les 

seves vides?  

 De quina manera aquests impactes (previstos) entren en conflicte amb el 

projecte? De quina manera hi donen suport o l’aproven?  

 Quins són els avantatges o inconvenients (previstos), segons les parts 

interessades?  

 Quins són els recursos que té cada actor per influenciar o mobilitzar els 

altres grups?  

 Qui és probable que siguin els partidaris i opositors? Qui sembla ser 

neutral o indiferent?  

 Quines relacions més heu identificat entre els grups d'interès?  

 

Com s’ha indicat prèviament, les entrevistes informatives en profunditat són la millor 

manera d'obtenir respostes a aquestes preguntes. Els mètodes participatius, com els 

tallers, també són altament recomanables. Una reflexió sobre la millor manera de dur-

les a terme la podem trobar a Flick (2006) i Babbie (2007). Es recomana que un 

investigador social participi en l'equip del projecte per tal d’assessorar sobre els 

mètodes de les ciències socials. Alguns mètodes útils són:  

 

 Entrevista en profunditat: les entrevistes en profunditat proporcionen una 

visió detallada dels diferents sectors. Els resultats obtinguts no es poden 

generalitzar a la totalitat del sector, però sí indiquen certes demandes que 

es poden considerar significatives. El punt fort de les entrevistes en 

profunditat és que permeten comprendre en major mesura les percepcions 

i actituds dels entrevistats sobre un determinat tema. El punt feble, per 

altra banda, és que els resultats obtinguts no poden considerar-se una 

descripció estadística i que, a més, inclouen hi ha un component de 

subjectivitat que pot afectar els resultats. Per tal d'extreure la major 

quantitat d'informació de les entrevistes, les converses han de ser 

enregistrades (amb el permís de l'entrevistat) i revisades, més tard, per al 

seu posterior anàlisi. Un bon model a seguir és l'entrevista periodística. 
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 Tallers participatius: una altra opció per aprofundir en el coneixement 

sobre les percepcions dels actors interessats del projecte és la realització 

de tallers participatius. En aquests tallers es duen a terme 

discussions/debats sobre temes rellevants per al projecte en una sessió 

en què participen, de forma simultània, diverses persones. Els tallers 

participatius permeten treure a la llum aspectes importants del tema de 

discussió. Aquests tallers també són útils per a plantejar temes de 

discussió independents que no han sorgit de les entrevistes cara a cara; 

l’objectiu aquí és el d’explorar i ampliar horitzons, no d'explicar. Un dels 

punts febles dels tallers participatius és la dificultat per analitzar-ne les 

dades, ja que aquestes haurien de ser principalment qualitatives i, en 

tallers en grup acostuma a haver-hi el problema del "pensament de grup" 

entre els participants; és a dir, la tendència d'alguns participants d’estar 

d’acord, de manera sistemàtica, amb les opinions dels que són més 

convincents o categòrics (Babbie, 2007). D'altra banda, en funció de la 

taxa d'analfabetisme de la comunitat, l'èxit dels tallers pot veure’s 

condicionat per l’eficàcia de la comunicació establerta, llevat que es doni 

rellevància a la comunicació alternativa i a d’altres tècniques de 

participació (per exemple, l'ús de fotografies i dibuixos per il·lustrar 

conceptes importants).  

 

El resultat obtingut d’aquest pas hauria d’il·lustrar quin tipus de discursos i opinions hi 

ha dins els grups d'interès pel que fa al projecte proposat. En alguns casos, pot ser útil 

indicar el nivell de prioritat que cada actor assigna a cada qüestió. Els resultats han de 

facilitar la identificació d’"opositors" i "promotors", (és a dir, aquells en contra o a favor 

del projecte). De la mateixa manera, també s’ha d’identificar els participant amb una 

posició neutral o indiferent ja que, posteriorment, poden passar a convertir-se en 

“aliats” o adversaris.  

 

La informació recopilada durant l'etapa 2 es pot organitzar mitjançant matrius (vegeu, 

per exemple, la Taula 2) o sociogrames (gràfiques dels actors i de les seves relacions 

(Flick, 2006) (Figura 2).  

 
Taula 2 Exemple de matriu per a la caracterització de les parts interessades. Font: Elaboració 

pròpia.  

ACTORS  (S) S1 S2 

Nivell d'acció (internacional, nacional, regional, local)     

Estatut (formal, informal)    
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Recursos controlats (legals, econòmics, d'informació, la capacitat de 
mobilització)  

  

Modes d'expressió i d'acció    

Impacte en el projecte (alta, moderada, baixa, cap)    

Responsabilitats formals    

Posició davant el projecte (Rival, neutral, promotor, partidari ...)    

Per comprendre la manera en què els actors es relacionen entre si, a quin tipus de 

xarxes pertanyen i l'estructura d'aquestes xarxes pot resultar de molta utilitat utilitzar la 

Teoria de Xarxes Socials (Bodin i Prell, 2011). Si bé és cert que aquesta metodologia 

requereix d’un expert en l'anàlisi de xarxes i d’altres tipus d'habilitats que excedeixen el 

contingut exposat en aquest capítol.  

 

 

  

Figura 2 Sociograma d’un sistema de grups d'interès i les seves relacions. 

 

Pas 3: Anàlisi del poder i la relació  

 

La recerca del Pas 2 ha de proporcionar a l'equip del projecte la informació fonamental 

necessària per començar a identificar les relacions de poder entre els actors. Diverses 

peces d'informació obtingudes en el pas 2 són importants per a la comprensió de les 

dinàmiques de poder dins els grups d'interès. A través d'aquest pas 3, el grau d'interès 

dels actors en el projecte, la seva capacitat d'influir o afectar el projecte i el grup social 

al qual pertanyen o amb el que raonablement es poden associar són qüestions que 

poden quedar més clares responent a les següents preguntes:  

 

 Quins són els interessos de les parts interessades que s'adapten de 

manera més concisa amb els objectius del projecte?  

 Quines són les posicions dels actors en relació al projecte?  

Type of stakeholder

Public administration

Economic sectors

Social organisations

Type of relationship
Fluent

Sporadic

Negative relationship

Opinion group

x
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 Quins actors podrien formar aliances?  

 Qui són els actors més importants (segons l’anàlisi de poder i influència)?  

 

La representació gràfica de la influència dels actors en funció de la seva importància 

relativa pot ser útil per a posteriors anàlisis (vegeu la Figura 3).  

 

 

 

Esforços especials  

per satisfer les necessitats i 

assegurar la participació 

 

 

Molt implicats 

al llarg del projecte 

 

 

 

Poc implicats: 

Intercanvi d’informació 

Estratègies dirigides al públic en 

general 

 

No són destinataris del projecte, 

però el poden entorpir: 

Mantenir informats i conèixer els 

seus punts de vista 

 

 

  Baixa                                     INFLUÈNCIA                                         Alta 

 

Figura 3 Classificació dels grups d'interès segons el seu nivell d'influència i la seva importància 

(FAO, 2006; Banc Mundial, 2007). 

 

El nivell d'influència que un actor té en el projecte es determina en funció de la seva 

capacitat per afectar en l'execució d’aquest i, indirectament, fa referència al tipus i la 

quantitat de recursos de què disposa i controla. Aquesta influència pot ser exercida en 

la presa de les decisions que afecten el projecte o en els processos d'implementació. 

La capacitat d'influir en el projecte pot venir donada per la situació o poder d'un actor, 

pels seus contactes, etc. El nivell d'interès, d’altra banda, és el nivell d'importància que 

l'actor atribueix, de manera personal i individual, al projecte i als resultats que d’aquest 

en puguin derivar.  

 

Els actors que són importants per al projecte en general són aquells de qui el projecte 

busca satisfer les necessitats, així com aquells que tenen interessos convergents amb 

els objectius del projecte (vegeu la Figura 3). Els actors amb una alta influència i una 

alta importància són els que han d'estar estretament implicats amb el projecte per tal 

de promoure i garantir que s’assoleixen els resultats. Els actors amb una alta influència 

i una baixa importància, no són tan importants per a l'èxit del projecte, però tenen el 

potencial d'influir en el transcurs del projecte. Els sectors amb una baixa influència i 

IMPORTÀNCIA 

Alta 

Baixa 
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una alta importància poden requerir d’esforços especials per esdevenir participants 

actius i, d’aquesta manera, garantir que es compleixin les seves necessitats. Per 

exemple, les dones rurals en un projecte de salut reproductiva poden tenir una 

influència molt limitada sobre el projecte, però la seva participació és crucial. Els actors 

amb una baixa influència i baixa importància possiblement no siguin necessaris per al 

projecte però, ocasionalment, poden ser interessants en projectes generals de 

sensibilització en què hi participin persones del “públic” sense cap tipus de relació 

directa amb el projecte en qüestió.  

 

Taules com les que hem vist també poden ser útils per a d’altres variables com ara: el 

lideratge (la disposició a iniciar o dirigir una acció a favor o en contra del projecte), o el 

control dels recursos estratègics (lobby legal, financera, les xarxes personals, etc.) A 

més, alguns actors poden tenir una influència significativa sobre d’altres actors, així 

que es podrien crear diverses taules derivades per il·lustrar xarxes de poder entre els 

grups d’actors. Les taules podrien mostrar actors dominants (alta influència/baixa 

dependència), actors connectors (alt impacte/alta dependència), actors autònoms 

(baixa influència/baixa dependència) i actors dominats (baixa influència/alta 

dependència). Els atributs dels actors interessats permeten d’explicar les probabilitats 

que un actor es converteixi en "convocant" o facilitador per promoure el consens i el 

diàleg entre les parts enfrontades (Banc Mundial, 2007).  

 

Aquest és un procés complex donat que els actors no són estàtics i poden evolucionar 

i desenvolupar diferents funcions en el transcurs del projecte. D'altra banda, el poder 

assignat a cadascuna de les parts interessades és una etiqueta qualitativa amb 

connotacions subjectives. Per desenvolupar un mapa d’actors el més precís possible, 

cal conèixer en profunditat el sistema de les parts interessades, de manera que, una 

altra vegada, és molt recomanable dur a terme mètodes participatius durant aquesta 

etapa de l'anàlisi, sobretot quan l'equip del projecte es troba en contextos culturalment 

desconeguts.  

 

Pas 4: Pla d'Acció  

 

L’objectiu principal dels passos anteriors és el d’identificar i representar els actors més 

adequats per al projecte, garantint que els actors es converteixen en participants actius 

en el desenvolupament d’aquest. Per tal de generar interès i mantenir el seu 

compromís al llarg del projecte es poden proposar diferents mecanismes. Per a això, 

és important tenir en compte l'anàlisi d'actors realitzat amb la finalitat d'assegurar que 

es dóna prioritat als principals interessats. Aquestes estratègies participatives també 

han de facilitar i construir aliances entre els diferents actors del projecte.  
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Tenint en compte cadascun dels actors interessats i, d'acord amb l'anàlisi realitzada en 

els passos anteriors, s'han de promoure diversos nivells de participació per a cada 

grup (ja que tots els actors no poden ni han d'estar involucrats de la mateixa manera 

durant tot el procés). Simplificant l'escala d'Arnstein (1969), hi ha quatre nivells de 

participació: 

 

 Proporcionar informació – flux unidireccional d'informació general per 

mantenir la gent informada sobre l'evolució del projecte.  

 Consulta – flux bidireccional d'informació més específica, on es tenen en 

compte els punts de vista en la presa de decisions.  

 Col·laboració – comunicació bidireccional, on els actors assumeixen un 

major control sobre la presa de decisions en partenariat amb l'agència 

donant.  

 Apoderament – comunicacions bidireccional, on el control primari de les 

decisions es confia a les parts interessades, sovint després de programes 

de capacitació per fer que sigui possible i d'acord amb els requisits 

financers i d'informació dels donants. La Taula 3 il·lustra la forma 

d'organitzar aquest tipus d'informació.  

 

Taula 3 Mecanisme participatiu previst en cada fase del projecte. 

 Informació  

(Flux 

unidireccional) 

Consulta  

(Flux 

bidireccional) 

Col·laboració  

(Augment del 

control sobre la 

presa de 

decisions) 

Apoderament  

(Transferència 

del control 

sobre les 

decisions) 

Disseny del 
projecte  
 

 

 

Introduir mecanismes de participació específics per als principals actors 

interessats, com ara campanyes d’informació per al públic en general, 

tallers amb grups de la comunitat, campanyes d'educació per infants o els 

grups/diana.  

 

Avaluació del 
projecte  

 
Implementació  

 
Seguiment  

 
Avaluació  
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Finalment, és important assenyalar que els projectes que impacten en les comunitats i 

repercuteixen en els membres de la comunitat no poden ser implementats sense 

l'aportació i col·laboració equitativa d'homes i dones. El gènere és una qüestió 

fonamental que afecta molts aspectes de la societat, incloent l'equitat, la riquesa, el 

poder, etc, de manera que és crucial tenir-ho en compte, especialment en les 

comunitats on els rols de gènere poden condicionar de manera més prominent les 

estructures socials.  
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CONCLUSIONS  

 

En resum, el que s'ha proposat en aquesta sessió és el canvi d'un enfocament 

estrictament tècnic cap a un model més col·laboratiu per al desenvolupament i la 

implementació de projectes. Aplicar aquest model, basat en la col·laboració, a la 

pràctica permet als membres de l'equip del projecte poder analitzar i entendre els 

principals factors que provoquen problemes persistents en una determinada àrea. 

Aquesta anàlisi i comprensió s'ha de basar en una identificació precisa i una 

caracterització detallada dels actors i les seves relacions.  

 

La millor manera de recopilar informació sobre l'àrea del projecte és a través d'una 

combinació de treball de despatx i treball de camp, ambdós en estreta col·laboració 

amb les parts interessades i mitjançant l'ús de mecanismes participatius apropiats. 

Això és important per diverses raons. En primer lloc, permet oferir una visió més 

àmplia de les qüestions clau que afecten el projecte i facilita la integració d'una 

pluralitat de valors i interessos en el procés de desenvolupament del projecte. Pel 

mateix motiu, es redueix al mínim la probabilitat de futurs conflictes ja que es millora la 

legitimitat i la transparència del projecte amb els mateixos membres de la comunitat. 

En segon lloc, millora atributs col·lectius com ara el sentit del territori, el compromís i la 

confiança. Això, a la seva vegada, reforça no només la presa de decisions, sinó també 

les relacions locals. En tercer lloc, ajuda a promoure l'aprenentatge social donat que el 

procés en si desenvolupa les capacitats dels participants a debatre i comprendre les 

perspectives dels altres participants (Pahl et al., 2004). En quart lloc, enforteix la 

consciència ambiental i alhora millora la comprensió dels vincles entre les diferents 

dimensions dels problemes abordats (per exemple, social, política, econòmica, 

biofísica). Finalment, ampliar l'abast del procés de desenvolupament del projecte 

permet que l'equip del projecte obtingui opcions molt més riques i creatives per satisfer 

els objectius del projecte.  

 

Aquest enfocament, però, no està exempt de limitacions. El temps disponible per al 

desenvolupament de projectes, així com la necessitat de més recursos humans i 

financers es poden considerar inconvenients. No obstant això, els enfocaments 

col·laboratius són una bona oportunitat per generar una àmplia varietat de 

coneixements per informar el procés de presa de decisions d'una manera socialment 

consistent. És important quan es treballa amb mètodes col·laboratius que la persona o 

persones responsables de l'aplicació d'aquesta metodologia tinguin un conjunt 

d'habilitats determinades; aquestes inclouen l'habilitat de gestionar diferents tipus 

d'informació, una actitud oberta per fomentar ponts de comunicació i promoure la 

confiança amb les parts interessades i, finalment, la capacitat de destriar conceptes i 

de qüestions com el gènere en les diferents situacions. 
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PREPARACIÓ D’UN 
PFC/TFM, REALITZACIÓ I 
SEGUIMENT  

 

 

José Ramón Cobo i Manuel Serra Castañer, professors de la Universidad Politécnica de Madrid  

 

 

 

RESUM  

 

Aquest capítol tracta d'establir els aspectes clau en la supervisió del Treball de Fi de 

Carrera o de Màster, entre els quals s’hi inclou la relació amb el projecte de 

desenvolupament dins la qual trobem els objectius i els resultats previstos i tota la 

preparació, el procés i la redacció de la tesi.  

 

El present capítol es divideix en les següents seccions:  

 

 Origen del projecte: relació amb el projecte de desenvolupament, el paper de 

l'estudiant i del supervisor, la comunicació amb el responsable del projecte de 

desenvolupament; memoràndum d'entesa requerit, estudi i anàlisi del projecte 

de desenvolupament... 

 Preparació del treball: planificació i calendari, pressupost, resultats esperats, 

 Seguiment: paper del tutor acadèmic, paper de l'alumne, paper del tècnic 

responsable o del projecte de desenvolupament.  

 Escriptura de la Tesi i difusió dels resultats.  
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COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, seràs 

capaç de:  

 

 Conèixer quins aspectes són fonamentals per ser inclosos en un PFG/TFM de 

cooperació internacional.  

 Ensenyar als estudiants com es defineixen clarament els objectius.  

 Saber com organitzar un calendari.  

 

 

CONCEPTES CLAU  

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut d’aquesta sessió:  

 

 Àmplia revisió bibliogràfica (sobre aspectes tècnics, culturals, socials i 

econòmics) 

 Definició dels objectius i mètodes 

 Planificació dels temps 

 

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en els 

continguts del mòdul: 

 

 Quina és la interacció entre la tutela acadèmica i la supervisió professional?  

 Quins són els temes específics que es tractaran en aquest tipus de tesi?  

 Quin és el paper d'aquest projecte acadèmic en una acció de cooperació al 

desenvolupament?  
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INTRODUCCIÓ  

 

En els últims anys, en la majoria d’universitats europees ha augmentat el nombre de 

projectes de fi de carrera o de Màster basats en els Estudis Tècnics. Això ve donat pel fet 

que, actualment, existeix una relació més estreta entre diverses universitats tècniques i les 

ONGs, gràcies a la participació en la Cooperació al Desenvolupament per part de les 

universitats com un actor més del sistema d’EuropeAid.  

 

Las universitats poden treballar en diverses àrees de la Cooperació Internacional al 

Desenvolupament, com ara: l'educació per al desenvolupament; la investigació; l’avaluació 

de les accions i polítiques; l’apoderament dels actors (en particular de les universitats); la 

formació del personal de les ONGs, agències, empreses; la transferència de coneixements; 

assessorament i consultoria, etc. 

 

En alguns d'aquests aspectes, és recomanable treballar en xarxa amb els diferents actors, 

per tal que cadascun d’ells pugui contribuir d'acord amb la seva experiència i coneixements. 

En aquests casos, algunes de les tasques es poden fer des de la mateixa Universitat, en 

col·laboració amb els professors, investigadors i/o estudiants. I, en algunes d'aquestes 

tasques la Tesi de Màster és una eina adequada per guiar el treball de l'estudiant.  

 

No obstant això, és important definir perfectament els rols dels diferents actors i les 

relacions entre aquests. A més, tant la persona que fa la tutoria acadèmica com l'estudiant 

han de conèixer els principals aspectes del projecte en el què col·laboraran. En aquest 

apartat es tracta d'establir aquests aspectes de manera genèrica. Per descomptat, cada 

projecte en particular tindrà les seves particularitats específiques i algunes de les normes 

formulades en aquest document han de ser adaptades per a cada casuística.  

 

PASSOS PREVIS A L'INICI DEL PROJECTE  

 

Abans de començar amb la tesi pròpiament, cal tenir un bon coneixement del projecte en si i 

establir un marc clar de les relacions entre els actors. En aquest sentit, considerem 

importants els següents aspectes: la comprensió del context de desenvolupament i 

l'adequació de la tesi a aquest context, el paper dels diferents actors i els aspectes 

necessaris per ser inclosos en un Memoràndum d'Entesa. 
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1. Estudi i anàlisi del projecte de desenvolupament i del context 

 

En general, la tesi de Màster o Grau formen part d'un projecte més ampli, molt sovint dirigit 

per un altre actor: en general una ONG. En aquest cas, hem detectat els següents aspectes 

importants per a l'èxit del treball de l'alumne:  

 

 Comprendre la missió i la visió de l’ONG: és important conèixer i estar d'acord 

amb els objectius estratègics de l'organització no governamental. Un projecte 

no és un simple component, sinó molt sovint un pas en una acció a llarg termini. 

En aquest sentit, no només són importants els coneixements tècnics dels 

participants, sinó també les seves actituds i valors.  

 Coneixement del programa: els objectius i els resultats esperats del programa 

on s'inclou el projecte de cooperació han de ser coneguts per comprendre els 

objectius finals del projecte. Cal tenir en compte que la tesi és una petita part 

d'una acció més gran però, a la vegada, important per obtenir els resultats 

desitjats.  

 Coneixement del projecte de cooperació: en el mateix sentit, cal conèixer els 

objectius, activitats i resultats del projecte de cooperació. En particular, s’ha 

d’entendre, des d’un bon principi, quin paper juga la tesi en el marc projecte i 

com aquesta interactua amb d’altres activitats.  

 Entendre el context: s’ha d’estudiar el context social i cultural de la zona en 

desenvolupament i del país. Un dels principals problemes és la integració en un 

entorn cultural diferent.  

 Coneixement del paper dels diferents participants en el projecte: en un projecte 

de cooperació hi ha treballadors de l'ONG a l'oficina principal (en un país 

desenvolupat), voluntaris, immigrants implicats (en els països en 

desenvolupament), treballadors i socis que duen a terme el treball de camp, 

financers, els governs locals, els beneficiaris i d’altres parts interessades.  

 Definició dels objectius de la tesi i planificació: això s'explicarà en la següent 

secció.  

 

2. Rol dels diferents actors  

 

Tot i que, tal i com hem comentat abans, els implicats en projectes d’aquest tipus són molts. 

A continuació en destaquem els més importants: l’estudiant, el tutor acadèmic i el supervisor 

professional.  

 

 Rol del tutor/a acadèmic: la persona que fa la tutoria acadèmica és la 

responsable de la formació tècnica de l'alumnat. D'alguna manera, ha 

d'assegurar que el treball desenvolupat per l'estudiant té la qualitat suficient per 
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a ser presentat com un treball acadèmic i que compleix amb els criteris de 

qualitat de la Institució d'Educació Superior. De la mateixa manera, ha 

d'assegurar que el treball de l'estudiant té la qualitat apropiada per al projecte 

de desenvolupament.  

 Rol del supervisor professional: el supervisor professional és el responsable 

de l'estudiant durant l'estada al terreny (treball de camp). En aquest sentit, ha 

d'orientar a l'estudiant per assegurar una bona relació amb els altres membres 

de l'equip, per detectar punts de conflicte i problemes,i col·laborar en la 

preparació dels aspectes logístics requerits durant l'estada.  

 Rol de l'estudiant: l'estudiant ha d'actuar de manera professional. El projecte 

pot ser vist com l'últim període de l'educació de l'alumne, però també com la 

seva primera experiència professional. Aquest s’ha de comprometre a treballar 

de manera professional durant l'estada, comprendre i treballar d'acord amb els 

valors de l'ONG. A més, s’ha de comprometre a acabar tots els passos per 

completar la tesi: la preparació de la feina, el treball pròpiament, i l'elaboració i 

defensa de la tesi. Per a això, l'estudiant ha d'interactuar amb els dos 

supervisors, i utilitzar les habilitats de tots dos per acabar una bona tesi, útil per 

al projecte de desenvolupament.  

 

3. Memoràndum d'Entesa  

 

Els aspectes anteriors s'han d'incloure en un Memoràndum d'Entesa amb la informació 

següent. De fet, es poden signar dos acords: un primer, de caràcter general per la 

col·laboració i un altre, específic per a cada estudiant. El primer ha d'incloure:  

 

 Signatures del Memoràndum: el memoràndum d'entesa ha de ser signat per 

la persona adequada en cada una de les institucions.  

 Motius de la col·laboració: fent èmfasi en els objectius de cada institució en el 

camp de la cooperació al desenvolupament.  

 Característiques de la col·laboració: la definició del nombre d'estudiants, la 

durada de les estades, els programes, el perfil dels estudiants, etc.  

 Equip de Supervisió de l'acord: generalment, aquest equip es compon pel 

responsable del programa de la ONG i el responsable de l'Àrea de Cooperació 

de la Universitat. La seva funció és la de garantir la continuïtat de l'acció i la 

resolució de possibles malentesos.  

 Organització de la col·laboració: en aquest punt s’inclouen aspectes referents 

al procés de selecció dels estudiants (en general entre ambdues institucions), la 

formació inicial en el país d'origen (en general un període a les oficines centrals 

de l'ONG i/o de la Universitat), tipus de relació entre l'alumnat i l'organització no 

governamental (típicament pràctiques o voluntariat, mai contracte de treball).  
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 Finançament de l’estudiant: s'ha de determinar qui paga les despeses de 

viatge (des d'Europa cap al país), l'allotjament, la seguretat (de viatge i de 

responsabilitat civil), el manteniment, els viatges interns, les vacunes... En 

aquest sentit, en funció dels rols de l’alumnat (professionals, voluntaris, etc.) 

s'han de tenir en compte les diferents legislacions nacionals existents. En 

general, la millor solució passa per un acord entre les parts.  

 Responsabilitat de les parts: es descriuen les responsabilitats de l'ONG 

(supervisió professional, logística, selecció...), la Universitat (selecció, 

supervisió acadèmica) i l'estudiant (treball professional durant el projecte i 

respecte als valors de l'organització no governamental).  

 Drets de propietat intel·lectual: els drets de cada part s'han d'establir d'acord 

amb la legislació vigent. Generalment, la propietat dels treballs realitzats en el 

camp pertany a l'ONG, la propietat intel·lectual pertany a l'estudiant i la tesi és 

de les universitats. Al final, però tota la informació recollida acostuma a ser de 

disposició pública.  

 Durada i finalització del contracte: en el cas que hi hagi una clàusula de 

finalització la  durada estàndard és de 5 anys. Si no hi ha aquesta clàusula, són 

les parts les que decideixen en quin moment s’acaba l’acord.  

 Resolució de problemàtiques: en aquest apartat s’exposa de quina manera 

es resoldran els conflictes que puguin sorgir. I en el cas que aquests no es 

puguin resoldre de manera amistosa, les clàusules legals pertinents.  

 

El segon document, en general signat per l'equip de supervisió i per l'estudiant, és el 

programa de treball específic per a l'estudiant. En aquest document s’hi inclou:  

 

 Nom de l'estudiant, tutor acadèmic i supervisor professional.  

 Detalls logístics: durada de l'estada; lloc de treball; habitatge, en cas que 

siguin necessari.  

 Normes específiques durant l'estada, si cal.  

 Objectius, activitats, resultats esperats i planificació de la tesi.  

 

Finalment, l'objectiu d'aquests documents és el d’establir una mena de contracte entre les 

tres parts per tal de resoldre les possibles controvèrsies. Òbviament, és impossible 

considerar tots els aspectes, motiu pel qual és necessària una comprensió mútua i una 

actitud positiva.  

 

PREPARACIÓ DEL TREBALL: PLANIFICACIÓ, CALENDARI, PRESSUPOST I 

RESULTATS ESPERATS  
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El treball de tesi de Grau o Màster és el treball individual d'un/a estudiant, assessorat/ada 

per un o més tutors, proposant una solució que sigui capaç de respondre adequadament a 

una necessitat real, amb un alt nivell de complexitat ja que requereix de l'aplicació de 

coneixements i de la formació adquirida al llarg del període d’estudis.  

En conseqüència, la tesi de Grau o Màster ha de satisfer dos tipus de necessitats:  

 

 Una necessitat acadèmica, en què es demostra que se sap utilitzar i aplicar de 

manera correcta els coneixements adquirits, i  

 Una necessitat professional, en què es tracta de resoldre un conjunt de 

problemes interrelacionats i complexos –mitjançant una solució realista-, no 

només en termes tècnics, sinó també de temps, cost i sostenibilitat.  

 

El primer pas per garantir la qualitat d'una tesi de Grau o Màster és la concreció de l'abast 

del projecte. En aquest sentit, un cop coneguts els actors interessats en el projecte, és 

important definir l'objectiu o objectius del projecte. L'objectiu del projecte es defineix com la 

fita operacional del projecte, és a dir, els béns i serveis resultants de l'execució del projecte 

que s'ocupen d'un problema específic i contribuint, en definitiva, a millorar les condicions de 

vida dels beneficiaris. En la següent taula es mostren algunes consideracions per a la 

definició dels objectius del projecte.  

 

Taula 1 Recomanacions per a la definició dels objectius 

RECOMANACIÓ DESCRIPCIÓ 

Objectius clars i ben definits Evitar més d’un objectiu en una afirmació 

Clars, acurats i no generalistes Revelar clarament el propòsit a aconseguir.  

Identificar què es vol aportar realment, en què volem contribuir 

Evitar barrejar mitjans i fins Definir clarament el propòsit, evitant especificar com es pensa 

aconseguir  

Realistes En relació a les capacitats i als recursos disponibles  

 

Un cop definits els objectius, és important definir els resultats (expectatives) del projecte: 

aquells resultats haurien de ser mesurables, tangibles i verificables i són el requisit per 

completar una fase del projecte o el projecte en la seva totalitat. En la següent taula es 

mostren algunes consideracions rellevants per a la definició dels resultats del projecte.  

 

Taula 2 Recomanacions per a la definició dels resultats del projecte o resultats esperats 

RECOMANACIÓ DESCRIPCIÓ 

Coherents Amb els objectius definits més amunt 

Rellevants i pertinents Per tal de complir els objectius 

Directes i tangibles Resultant d’activitats realitzades 

Realistes En relació a les capacitats i recursos disponibles 
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És en aquesta fase de planificació i anàlisi quan s’han de tenir en compte els factors que 

influeixen en la implementació d'un projecte de desenvolupament: 

 

 Les polítiques de suport: coherència amb les polítiques nacionals i locals de 

l'entorn del projecte.  

 Tecnologia apropiada: capacitat de les organitzacions locals per mantenir la 

tecnologia i el coneixement transferit un cop finalitzat el projecte.  

 Medi ambient: avaluació dels efectes ambientals resultants de la implementació 

del projecte.  

 Aspectes socioculturals: avaluació de les transformacions socioculturals que es 

puguin produir, per tal d’assegurar que són apropiades en aquest context.  

 Capacitat de gestió institucional: assegurar la capacitat dels socis locals per fer-

se càrrec de l’autogestió tècnica i econòmica del projecte després de la seva 

finalització.  

 

La qualitat, la pertinència i la utilitat d'un projecte de desenvolupament seran determinats 

per la consideració d'aquests factors, així com la consideració de la sostenibilitat, és a dir 

que els resultats obtinguts mitjançant el projecte continuïn i perdurin en el futur. La següent 

figura mostra els diferents passos a seguir en la planificació d'un projecte de 

desenvolupament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema del desenvolupament del projecte 

 

Un cop planificat el treball a realitzar, d’acord amb les consideracions anteriors, és el 

moment de fer explícita la metodologia més adequada per obtenir la informació necessària. 

Algunes de les metodologies més representatives utilitzades en el camp del 

desenvolupament inclouen: revisió bibliogràfica, observació directa, estudi de casos, 

investigació-acció, mètode Delphi, enquestes, anàlisi estadística i entrevistes semi-

estructurades.  

Resultats 

esperats 

Metodologia 

 

Definició dels 

objectius del 

projecte 

 

Identificació de 

problemes 

Justificació del 

projecte 

 

Calendari  

Pressupost 

 

 

Execució 

del 

projecte 

Planificació del projecte 

Polítiques de suport  Tecnologia apropiada    Medi Ambient                                                   

Aspectes socio-culturals  Capacitat de Gestió Institucional Sostenibilitat 



Preparació d’un PFC/TFM, realització i seguiment 

 

  
Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 9 

 

 

En aquesta etapa de desenvolupament del projecte, és recomanable preparar un diagrama 

que vinculi la fase del projecte, la metodologia utilitzada en cada etapa i els resultats 

esperats per complir amb els resultats esperats definits anteriorment. Aquest diagrama 

vetllarà per la coherència i la pertinència del projecte en curs. La següent figura mostra un 

exemple de l'estructura d'aquest tipus de diagrama.  

 

M
o
d
e
l 

D
es

ig
n

 

Phase Participants Deliverables/Expected results

Researcher

Available technologies for context

Characterization of organizations

Assurance of institutions engagement

...

Method

Literature 

review

1

Technology 

development

D
ev

el
o
p
m

e
n
t 
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d
 

m
o
d

el
 v

a
li

d
a
ti

o
n

2

Case studies

Interviews with 

experts 

Program Manager

Project Manager

Beneficiaries

Local institutions

Validation and 

testing

Researchers of 

university partner

Representatives of local 

institutios

Beneficiaries

Delphi method

Action research

Model especifications

Implementation alternatives

Maintenance manual

Technology validated and in operation  

Figura 2 Mostra del diagrama de vinculació de la metodologia, els participants i els resultats esperats 

 

Després de finalitzar la planificació del projecte, és el moment de dur a terme la 

programació del projecte per definir quines activitats són necessàries per a assolir els 

resultats esperats definits inicialment. Un cop identificades les diferents activitats, es 

recomana fer una estimació de la seva durada i dels vincles de dependència entre les 

diferents activitats. Això proporcionarà una estimació de les dates de lliurament intermèdies 

per a un seguiment adequat. La concreció d'aquest calendari detallat permetrà identificar 

possibles desviacions de la planificació inicial per reorganitzar el treball durant la seva 

realització i per minimitzar la probabilitat que succeeixin esdeveniments inesperats.  

 

 

Figura 3 Exemples de calendari per organitzar les activitats i els resultats finals 
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La definició inicial dels objectius, resultats esperats o expectatives i activitats ens permetrà 

realitzar una valoració econòmica del projecte a realitzar, és a dir: el pressupost. Els 

elements més comuns a tenir en compte en realitzar el pressupost d'un projecte són:  

 

 Material d’inventari: equipament tècnic bàsic per dur a terme el projecte o la 

investigació: ordinadors, impressores, etc. (tots aquells béns que poden ser 

catalogats i inventariats). 

 Material fungible: articles de consum (també coneguts com béns de consum, béns 

no duradors o productes tous) són béns que són susceptibles de ser consumits, que 

poden ser destruïts, dissipats, perduts o gastats.  

 Despeses de personal: relacionades amb els recursos humans implicats en el 

projecte.  

 Despeses de viatge: incloent allotjament i menjar.  

 Altres despeses: publicacions, difusió dels resultats, etc. 

 
Taula 3 Exemple d’estructura d’un pressupost 

CONCEPTE UNITATS COST/UN.   

Material d’inventari  Subtotal capítol inventari  

- …    

- …    

Material fungible Subtotal capítol fungibles  

- …    

- …    

Despeses de personal Subtotal capítol personal  

- …    

- …    

Despeses de viatge Subtotal capítol viatges  

- …    

- …    

Altres despeses   Subtotal capítol altres despeses  



Preparació d’un PFC/TFM, realització i seguiment 

 

  
Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 11 

 

- …    

- …    

  PRESSUPOST TOTAL   

En aquest moment comença la fase d'execució de les activitats definides en el projecte per 

assolir els resultats esperats (expectatives).  

 

ESCRIPTURA DE LA TESI I DIFUSIÓ DELS RESULTATS  

 

La redacció correcta de la tesi de Grau o de Màster és un aspecte crucial, ja que representa 

la formalització i el registre documental de la solució proposada. Un suggeriment vàlid en 

molts casos és el de dividir el projecte en un informe concís, un text formal cada vegada 

més complex i un conjunt d'apèndixs que cobreixen les explicacions, càlculs, taules, 

programes, recol·lecció de dades, etc. 

 

Així, l'informe cobreix els aspectes generals amb els resultats i conclusions més importants, 

amb referències constants als annexos que contenen informació detallada que demostra la 

precisió dels plantejaments, els càlculs complets...  

 

En  general, es recomana que l'estructura d'una tesi de Grau o de Màster inclogui, com a 

mínim, els següents punts:  

 

 Resum 

 Índex 

 Context i justificació 

 Objectiu 

 Metodologia 

 Desenvolupament i aplicació pràctica 

 Resultats i discussió 

 Conclusions 

 Bibliografia 

 Planificació del temps i pressupost 

 

En relació amb l'estil d'escriptura, algunes recomanacions:  

 

 L'estil d'escriptura ha de ser impersonal i objectiu.  

 El títol de la tesi de Grau o de Màster ha de ser clar, precís, directe i complet.  

 El nom d'un capítol o subcapítol ha de ser breu i rellevant i ha d’indicar 

clarament el seu contingut.  
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 Els paràgrafs han de ser, preferiblement, curts i, preferiblement, cada un ha 

d'expressar una idea.  

 Cal evitar la repetició a la mateixa frase o paràgraf de paraules derivades de la 

mateixa arrel.  

 En el llenguatge tècnic s’ha de reduir al mínim l'ús d'adjectius i adverbis donat 

que el seu ús tendeix a anar en contra de l'objectivitat.  

 No atapeir el text amb conjuncions si és comprensible sense aquestes.  

 

Pel que fa al format de document, també hi ha un seguit de punts a tenir en compte:  

 

 Mida i tipus de font. la mida de la font recomanada per a la tesi de  Grau o de 

Màster és de 12 punts. Serà 11 punts per figures i llegendes de taules i 10 

punts per a les notes al peu. Els tipus de fonts més utilitzades i recomanades 

són Times New Roman i Arial.  

 Paràgraf, interlineat i justificació de la línia. L'espaiat entre línies és normalment 

entre 1 (individual) i 1,3. És aconsellable justificar el text del document i deixar 

una línia entre paràgrafs.  

 Recomanacions sobre les referències: el treball previ ha de ser referit usant les 

recomanacions d'estil estàndard (Autor, data, títol, editor).  

 

Un cop escrit i lliurat el document de tesi o tesina cal presentar els resultats d'una manera 

ordenada, destacant les conclusions més precises i representatives.  

 

L'estructura recomanada per a la presentació de la tesi de Grau o Màster és el següent: 

portada, índex, context, objectius, justificació, metodologia, aplicació pràctica, resultats i 

conclusions.  

 

Els criteris més comuns a tenir en compte per a l'avaluació final de la presentació de la tesi 

o tesina són generalment:  

 

 La qualitat del treball: contingut, rellevància, fonts d'informació, document 

formalitat, complexitat, aplicabilitat, sostenibilitat.  

 Presentació: qualitat i claredat de les diapositives i habilitats de comunicació del 

candidat.  

 

CONCLUSIONS  

 

En aquest capítol s'han presentat algunes idees per a la preparació i el seguiment d'un 

treball d’estudiant de grau o de màster. Aquestes idees inclouen la signatura d'un Acord o 

Memoràndum d'Entesa que estableixi tots els aspectes importants. A més, el paper de 
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cadascun dels actors: estudiant, supervisor, director acadèmic. Per altra banda, s’han ofert 

algunes recomanacions sobre la planificació i el calendari, els resultats esperats 

(expectatives) i el pressupost. Finalment, tal com s’ha comentat, és important completar el 

treball amb un document d'alta qualitat, per tal de ser capaç de difondre els resultats d'una 

manera adequada. 
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DEVOLUCIÓ DE LA 
INFORMACIÓ ALS 
ACTORS INTERESSATS  
I A LA SOCIETAT 

 

 

Xosé Ramil Ferreiro, Cap de Comunicacions del Centro de Innovación en Tecnologia para el  

Desarrollo Humano (itdUPM), Universidad Politécnica de Madrid  

 

La comunicació més efectiva s'aconsegueix quan els receptors fan propi el missatge  

 

 

 

RESUM  

 

Probablement hagueu sentit alguna vegada la frase "Tot allò que no es comunica no 

existeix". Sense cap intenció de ser dogmàtics, és cert que, en el món de l'acadèmia i la 

investigació, s'ha de fer tot el possible per comunicar la feina duta a terme, ja que és l'única 

manera de garantir que el progrés i la innovació són pol·linitzades a d’altres llocs i zones.  

 

La comunicació requereix un temps i esforç que no sempre estem preparats per fer, a 

menys que tinguem una especial vocació pel tema, una fascinació personal per l'ús dels 

nous canals de comunicació per compartir informació o ens agrada usar-los en el nostre 

temps lliure. Estem parlant de xarxes socials com Facebook, Twitter o d’altres aplicacions 

de missatgeria instantània com WhatsApp.  

 

En aquest capítol veurem una nova forma de comunicació que abasta molt més que la 

simple publicació de resultats o informacions, un comunicat de premsa al respecte i l’espera 

de les reaccions del públic. En aquest capítol exposarem la idea d'una comunicació activa 

durant tot el procés d'investigació en el qual generem diversos formats i obrim els nostres 

propis canals de comunicació. En aquest tipus de comunicació, gràcies a les noves 

tecnologies i les múltiples maneres en què Internet ens permet interactuar, són els usuaris, 

pròpiament, els qui es converteixen en el mitjà de comunicació. Els canals esdevenen 

multidireccionals, fet que ens permet rebre informació, permanentment, sobre la investigació 

o projecte en el qual estem treballant.  
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COMPETÈNCIES 

 

Després de participar activament en les experiències d'aprenentatge d'aquest mòdul, seràs 

capaç de: 

 

 Generar missatges de comunicació a partir de la investigació realitzada.  

 Definir, comprendre i arribar a l'audiència clau.  

 Examinar diferents tipus de formats de comunicació i els productes que poden 

ser generats per la pròpia investigació.  

 Trobar els canals de comunicació més apropiats per a la investigació empresa.  

 Dissenyar un pla de comunicació que es desenvolupa conjuntament i en 

paral·lel amb el procés d'investigació.  

 

CONCEPTES CLAU  

 

Aquests conceptes t'ajudaran a entendre millor el contingut en aquesta sessió:  

 

 Públic destinatari: organitzacions i individus agrupats per temes, ubicació, 

interessos... a qui esperem que arribi la nostra investigació.  

 Comunicació 2.0: una nova forma de comunicació desenvolupada a través de 

canals multidireccionals, no es limita únicament a la comunicació dels resultats, 

sinó també a generar la discussió sobre la investigació o el projecte realitzat.  

 Formats de comunicació i productes: configurar l’“embolcall” dels missatges 

que volem presentar. Aquests productes també compleixen una altra funció pel 

fet que ens ajuden a mirar la nostra pròpia investigació des de diferents angles.  

 Canal de comunicació: és el mitjà utilitzat per difondre els productes de 

comunicació. Avui dia aquests canals no són exclusius dels mitjans de 

comunicació, sinó que estan disponibles per a qualsevol persona que vulgui fer-

ne ús.  

 

PREGUNTES ORIENTATIVES 

 

Desenvolupa les respostes a les següents preguntes a mesura que vas avançant en els 

continguts del mòdul: 

 

 Quins missatges pots extreure a partir de la teva investigació que resultin més 

atractius per al vostre públic destinatari (públic objectiu)?  

 Com pots promoure un ampli debat sobre la teva investigació?  

 Com pots crear un interès de grup en base a la teva investigació?  
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INTRODUCCIÓ  

 

Durant els últims anys la nostra forma de comunicació ha canviat considerablement, 

gràcies, principalment, a les tecnologies que han permès anar molt més lluny en el model 

mono-direccional clàssic, reservat, fins fa poc, als mitjans de comunicació tradicionals.  

 

Les eines de comunicació que ofereixen les noves tecnologies s'han convertit en essencials 

en la publicació d’estudis acadèmics dirigits a determinats sectors o grups. De la mateixa 

manera, són eines vitals per compartir, no només els resultats dels nostres estudis, sinó 

també els processos d'estudi o d’investigació, permetent així compartir-ne els dubtes, idees 

i solucions que van sorgint al llarg del camí.  

 

Gràcies a aquestes eines, doncs,a podem construir un “fil narratiu” que ens permeti avaluar 

el nostre propi treball, comunicar per què considerem que és important i fins i tot (si cal) 

trobar connexions improbables que ens donen una visió més profunda de la nostra feina. En 

d’altres paraules, aquesta nova forma de comunicació aclareix camins i dona pas a la 

creació d’una intel·ligència col·lectiva i a l’externalització oberta de tasques (crowdsourcing).  

 

Per aquesta raó, la informació acadèmica i la retroalimentació que enviem als nostres grups 

d'interès i públic objectiu ha d’anar encaminada a generar un diàleg que enriqueixi els 

nostres propis estudis i investigacions i/o obri les portes a la seva aplicació pràctica.  

 

Basant-nos en les “4 P” de John Bessant i Joe Tidd és possible construir un model en què hi 

figurin tots aquests canvis i innovacions que s'han produït en els últims anys en el camp de 

la comunicació:  

  

 Innovació en el producte: els missatges s’adapten als diferents canals i 

audiències. La comunicació establerta s‘organitza en tres nivells: el primer, més 

superficial, basat en missatges curts, alertes i intervencions a petita escala a les 

xarxes socials; un segon nivell. més profund, de manera que l'element 

audiovisual domina per sobre l’element textual i, finalment, un nivell més 

profund en què el receptor analitza el missatge en més detall. En aquests 

casos, l'hipertext és l’element que permet la cohesió entre els tres nivells.  

 Innovació en el procés: la comunicació amb resultats veritablement positius 

comença tan aviat com es dóna inici al projecte, estudi o investigació en 

qüestió. D'aquesta manera, es poden compartir els objectius, les metodologies, 

les idees i fins i tot els dubtes. La multitud de canals de comunicació que 

existeixen avui en dia ens permet triar, no només quins seran els més apropiats 

per al nostre públic objectiu, sinó també com administrar-los millor, utilitzant les 
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aplicacions que ajuden a reduir la bretxa entre els espais en línia (online) i fora 

de línia (offline).  

 Innovació en la situació o posició: Fins al S.XX, la comunicació es va dur a 

terme, fonamentalment, mitjançant la conversa. Amb l’aparició dels mitjans de 

comunicació (premsa, televisió i ràdio) va passar a ser una comunicació 

unidireccional, amb la participació d'un sol transmissor i una multitud de 

receptors: l'audiència. Al segle XXI, però, una època en què les xarxes juguen 

un paper essencial en la comunicació, hem recuperat el seu caràcter 

multidireccional. Dels tres components que conformen una xarxa -nodes, 

relacions i missatges- actualment la comunicació posa, cada vegada més, 

èmfasi en les relacions. Per tant, el missatge enforteix la relació i en funció de 

quin sigui el missatge, els nodes tendeixen a ser més personalitzats.  

 Innovació en el paradigma: Les persones constitueixen el nucli del nou 

paradigma en la comunicació perquè tenen el poder de difondre missatges 

sense la necessitat d'intermediaris. Les mateixes persones s'han convertit en 

un mitjà potencial de comunicació.  

 

En aquest capítol es presentaran un seguit d'idees que tenen com a objectiu ajudar els 

investigadors a trobar maneres de difondre, no només els seus resultats, sinó també el 

procés complet del seu treball. Es convidarà a l'investigador a dur a terme un exercici de 

transparència radical basada en la premissa que com més compartim, més ens beneficiem 

dels comentaris que rebem. Cada individu ha de decidir fins a quin punt es compromet amb 

aquest tipus de model de comunicació, però val a dir que, com més ens limitem a nosaltres 

mateixos, més limitem l'ecosistema de coneixement col·lectiu que envolta l'estudi o 

investigació que esperem compartir.  

 

INFORMACIÓ RELLEVANT, COMPRENSIBLE I ACCESSIBLE  

 

Malgrat els canvis radicals en el camp de la comunicació -causat per una combinació de la 

influència de les noves tecnologies i les noves necessitats, aquestes derivades d'una 

societat cada vegada més líquida (per utilitzar el terme de Zygmunt Bauman), hi ha axiomes 

i premisses que no canvien i que encara serveixen com a guies útils per garantir una 

comunicació d'alta qualitat.  

 

Perquè la nostra campanya de comunicació tingui un impacte, la informació publicada ha de 

ser rellevant, comprensible i accessible. Això implica extreure i adaptar tot tipus de 

missatges i de dades de la investigació abans de donar-los-hi forma per presentar-los al 

públic destinatari. Per fer això s’ha de procedir de tal manera que permeti, a la llarga, crear 

una estratègia de comunicació.  
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 Informació rellevant: Tradicionalment, per a qualsevol professional en el camp 

de la comunicació, la part més important de qualsevol investigació són els 

resultats o les conclusions de l'estudi. No obstant això, és important no 

infravalorar la importància del procés que du a aquests resultats. Per aquesta 

raó i, tal com ja hem subratllat, sempre és preferible començar la campanya de 

comunicació en paral·lel a la pròpia investigació. A l’hora de decidir quins 

missatges publicar, això ajudarà a decidir quin és més o menys rellevant i, no 

només això, sinó que també permetrà identificar d’altres aspectes amb major 

precisió, com ara què és el que fa que la investigació sigui necessària i quin 

impacte tindrà.  

 Informació comprensible: Un dels reptes que tenim és com adaptar el nostre 

llenguatge, és a dir, com evitar l'ús excessiu de termes tècnics en les 

interaccions inicials, com fer un ús raonable de sigles, etc. En aquest capítol es 

farà menció a alguns productes de comunicació que poden utilitzar-se per 

ajudar a difondre la informació que es vol comunicar.  

 Informació accessible: Avui en dia, quan es tracta de difusió de la informació, 

existeixen molts canals diferents al nostre abast. No obstant això, la clau 

consisteix en saber com seleccionar el canal adequat per al públic destinatari. 

Com més definit sigui aquest públic millor es podran escollir els canals 

corresponents.  

 

LA INVESTIGACIÓ I ELS SEUS MISSATGES CLAUS  

 

Abans de començar a extreure els missatges clau de l'estudi o investigació s’han d'aclarir 

quins són els objectius d’aquest estudi: servirà per constituir un marc teòric per a posteriors 

investigacions? Tindrà aplicacions pràctiques? Canviarà patrons o formes de treball? Oferirà 

eines adequades o material educatiu, etc.?  

 

Aquests objectius ajudaran a decidir quines parts del procés de recerca cal ressaltar. En 

decidir què és important, s'ha d’identificar clarament la informació que és realment rellevant, 

ja sigui visual o emocional. Fer això permetrà construir un nou “fil narratiu” per utilitzar de 

manera paral·lela a la pròpia investigació i que es convertirà, a la vegada, en el seu punt de 

referència quan es transmeti una comunicació al públic destinatari.  

 

A l'inici de qualsevol projecte de recerca és important organitzar un calendari amb les 

etapes clau (de 3 a 5) dedicades a la comunicació en el projecte. Una d'aquestes etapes ha 

de ser, per descomptat, l’etapa final del projecte, el pas en què es publiquen els resultats. 

Heus aquí alguns suggeriments sobre com procedir en cadascuna d'aquestes etapes:  

 

1. Identificar la idea principal de l'estudi.  
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2. Trobar tota la informació visual que seguiria tenint sentit si és publiqués de 

forma aïllada, per exemple, dades quantitatives, estadístiques, imatges, 

gràfiques, etc  

3. Buscar un bon títol que reflecteixi el que és més rellevant en la investigació 

(posteriorment, aquest títol es podrà modificar per tal d’adaptar-lo al contingut 

final).  

4. Tenir en compte publicar els problemes i les preocupacions que sorgeixen, al 

llarg del projecte, per tal de compartir-les amb el públic objectiu.  

5. Editar els missatges que es vol comunicar perquè siguin fàcilment comprensible 

per al públic destinatari.  

6. Vincular la informació que es té la intenció de publicar en l'últim butlletí amb 

d’altra informació presentada ja anteriorment.  

 

El Centre d’Innovació i Tecnologia per al Desenvolupament (itdUPM) ha dut a terme una 

consultoria per al Fons Multilateral d'Inversions (FOMIN), part del Banc Interamericà de 

Desenvolupament, de cinc estudis de cas sobre la prestació de serveis bàsics a comunitats 

de baixos ingressos a Amèrica Llatina i el Carib.  

 

Com a part de la consultoria, es va desenvolupar un pla de comunicació que va 

proporcionar informació durant tot el procés. Les etapes clau triades al voltant de la 

comunicació van ser:  

 

 Inici de la consultoria: comunicació de cinc estudis de cas seleccionats i dels 

criteris de selecció, a través de diversos canals de comunicació, incloent 

enllaços als llocs web de les organitzacions encarregades de la investigació on 

es va publicar la informació sobre els casos.  

 Primeres impressions: incloent la publicació de diversos missatges (vegeu 

Guatemala: Access to Health in Rural Areas i Creating the space for innovation 

– eThekwini Water & Sanitation Unit) al bloc del FOMIN sobre les impressions i 

les anàlisis inicials dels consultors després d'haver visitat un dels projectes 

seleccionats.  

 Resums gràfics de cadascun dels estudis de cas: publicació d'una infografia de 

cada cas (veure infografia del Perú) en què es detallen els aspectes més 

innovadors de l’estudi.  

 Publicació final: la publicació de resultats (esperats per juliol de 2014 a 

www.itd.upm.es) juntament amb material audiovisual i missatges adaptats als 

tres nivells de comunicació indicats anteriorment.  

 

 

 

http://www.fomin.org/HOME/FOMINblog/Blogs/TabId/628/ArtMID/8837/ArticleID/2223/Guatemala-Access-to-Health-in-Rural-Areas.aspx
http://www.fomin.org/HOME/News/PressReleases/TabId/467/ArtMID/3819/ArticleID/2228/Default.aspx
http://www.fomin.org/HOME/News/PressReleases/TabId/467/ArtMID/3819/ArticleID/2228/Default.aspx
http://www.fomin.org/Portals/0/Documents/Gestion%20Integral%20Residuos%20Solidos.pdf
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EL PÚBLIC DESTINATARI (OBJECTIU)  

 

Des de l'inici del projecte de recerca és important treballar amb un document obert que 

contingui tots els contactes a qui s’envia la informació, així com tots aquells contactes 

(financers, actors interessats, institucions acadèmiques, empreses o públic en general) a qui 

s’haurà d'informar sobre el progrés i els resultats.  

 

Diferents grups objectiu tindran diferents interessos en la investigació, per tant, és important 

recordar quina informació és rellevant per a cada grup i enviar, per tant, la informació 

pertinent. A més, cal garantir que aquesta informació es publica en cadascuna de les etapes 

esmentades anteriorment.  

 

Alguns grups objectiu seran fàcils d'identificar i de contactar, en general els més involucrats 

amb el projecte. Dins d’aquests grups trobem els finançadors, els col·laboradors i, en el cas 

dels projectes de desenvolupament, els beneficiaris. Sempre hi ha, però, d’altres grups 

interessats en el projecte, ja sigui de manera personal o professional. Aquests, si bé és cert, 

que són més nombrosos, també resultaran més difícils d'identificar.  

 

Per tal de poder contactar amb aquests grups és important dur a terme primer un exercici de 

segmentació per determinar les raons darrere dels interessos d'un grup particular en el 

projecte. Aquest procés de segmentació pot realitzar-se en funció de factors com ara els 

criteris demogràfics o geogràfics, interessos personals o professionals o, fins i tot, d'acord al 

grau d’utilitat de la investigació per a un grup en particular. Els objectius de la investigació 

en si mateixa poden, fins i tot, contribuir a establir a qui cal comunicar la informació sobre 

els resultats i els processos.  

 

Un cop s’hagin establert els grups segmentats, es pot organitzar aquest conjunt de 

contactes per tal de el més específic possible durant tot el procés. La idea que la 

investigació és d'interès molt general dóna com a resultat una disminució de la capacitat per 

comunicativa. Una vegada s’han organitzat cadascun dels contactes existents, s’ha de 

trobar els nous grups objectiu. És hora de buscar a la xarxa.  

 

Internet ha revolucionat la comunicació, però també ha generat canvis en d’altres nivells. La 

constància i la flexibilitat de les relacions interpersonals han canviat. De la mateixa manera, 

ha canviat la manera en què formem grups de gent. Molts dels que usen activament Internet 

ja pertanyen a diverses xarxes, ja siguin socials, professionals, temàtiques, específiques, 

vinculades a un esdeveniment o per a l'entreteniment.  

 

La clau per a l'èxit d'aquestes xarxes, a nivell comunicatiu, és que, a més de reunir 

persones amb interessos comuns, tendeixen a ser espais molt dinàmics, en transformació 
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constant. Moltes d’aquestes xarxes –només cal fer un cop d’ull a Facebook- tenen una 

participació altament fluctuant de membres, alguns dels quals es limiten a intervencions 

extremadament esporàdiques.  

 

Pel fet de ser eines de comunicació, doncs, aquí també ens trobem amb diferents nivells de 

treball, alguns més profunds, d'altres més superficials, depenent de la constància i 

“estabilitat” de la xarxa en qüestió. Les noves relacions digitals ens han ensenyat algunes 

lliçons i, actualment, podem percebre certa tendència cap a la creació de comunitats virtuals 

molt més estables i sòlides. Alguns exemples són aplicacions com Whatsapp, algunes 

xarxes professionals i corporatives com Yammer, els nous desenvolupaments en Wordpress 

o les oportunitats que ofereix LinkedIn.  

 

Per tal d'aconseguir una comunicació eficaç és crucial ser capaç d'operar en tots aquests 

nivells, no només a nivell superficial en les xarxes més efímeres, sinó també ser capaços 

d'arribar a les comunitats relacionades, d'alguna manera o una altra, al tema objecte (node) 

de la investigació.  

 

En totes i cadascuna d'aquestes xarxes cal trobar la manera més adequada d'enviar els 

nostres missatges; no sempre és tan fàcil com sembla. És important estar familiaritzat/ada 

amb les xarxes per tal d'evitar enviar missatges que poden ser entesos com una intromissió 

o com oportunisme i, per tant, acabar resultant, a la pràctica, perjudicial per a la causa 

perseguida. Una tècnica que acostuma a funcionar és la de tractar de familiaritzar-se, no 

només amb les pròpies xarxes, sinó també amb aquelles persones que tenen més influència 

en aquestes xarxes. Per què? Per que la comunicació més eficaç incita al públic objectiu a 

dialogar i a enviar el seu propi missatge. Una anàlisi dels perfils més actius a Internet –a les 

xarxes socials, blocs, comunitats virtuals, etc.– i a espais fora de línia servirà per ajudar a 

trobar a aquestes persones influents que, al seu torn, ajudaran a aconseguir que el 

missatge sigui comprés.  

 

A la consultoria que s’ha esmentat anteriorment sobre cinc estudis de casos sobre la 

prestació de serveis bàsics a zones de baixos ingressos d'Amèrica Llatina i el Carib, el 

itdUPM i el MIF van tenir cura d’identificar el seus grups de públic objectiu i definir el 

missatge principal que havia d'arribar a cadascun, des del principi del projecte.  
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Taula 1 

DESTINATARIS  ON TROBAR-LOS TIPUS DE MISSATGE 

Investigadors, tècnics i personal 
acadèmic 

 

Universitats, centres de recerca, 
xarxes professionals en línia 

Metodologia utilitzada, els 
aspectes innovadors de la 
consultoria, etc. 

Promotors dels projectes 
involucrats en la consultoria 

Contactes establerts dins de la 
consultoria 
 
 

Resultats de la consultoria  
 
 

Organitzacions no 
governamentals i les institucions 
públiques i privades en els 
països on els s’estan duent a 
terme 
 

Recerca activa que utilitzi els 
contactes existents, els 
projectes sobre temes similars, 
la presència a les xarxes 
socials...  

Poden certs aspectes reproduir 
en altres contextos? Podria el 
projecte influir en les polítiques 
públiques?  

Agències internacionals de 
desenvolupament relacionades 
amb la innovació 

Pàgines web oficials, contactes 
de recerca, organitzacions no 
governamentals que participen 
en programes internacionals, 
etc. 

Aspectes innovadors dels 
projectes, la metodologia, els 
resultats...  

 

 

  

PRODUCTES I FORMATS DE COMUNICACIÓ  

 

Encara que un projecte d'estudi o d'investigació és, òbviament, un producte de comunicació 

en si mateix, els nivells més superficials de comunicació només s’assoleixen mitjançant 

l’utilització de productes i formats complementaris. Aquests s’adeqüen a una audiència més 

diversa, però menys especialitzada, que també proporcionarà una nova perspectiva dels 

processos i els resultats.  

 

Amb format es fa referència al canal de comunicació específic a través del qual publiquem 

les nostres investigacions, com per exemple l’audiovisual, el textual o per mitjà de diverses 

tècniques de visualització de dades. El producte de comunicació, d'altra banda, conté el 

missatge presentat dins d'aquest format i podria ser, per exemple, un vídeo, una infografia, 

un cartell, un post en un bloc o un comunicat de premsa.  

 

Els formats i els productes de comunicació són d’altres aspectes que cal tenir en compte 

des del principi de l'estudi o del projecte de recerca. Alguns d'aquests productes requeriran 

dades o informació addicionals no previstos en el propi estudi, com poden ser imatges, 

testimonis, relats personals i dades contextuals, els quals ajudaran a construir una “fil 

narratiu” paral·lel a l'estudi real.  
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Material audiovisual. Ja es tracti d'imatge o de vídeo, el material audiovisual és cada 

vegada més important en la comunicació en general i en aquest context en particular. Les 

imatges i els vídeos seleccionats han de transmetre els objectius de l'estudi, però també 

han de fer la recerca més tangible. Si es tracta d'un problema, s’ha de triar una imatge que 

reflecteixi aquest problema, si es tracta de possibles solucions, cal que les imatges mostrin  

aquestes solucions. Massa sovint veiem imatges de les infraestructures i instal·lacions 

sense persones; aquestes imatges perden qualsevol poder i força comunicativa. Si la 

investigació es porta a terme per tal d'ajudar a la gent, aleshores aquesta gent ha de quedar 

reflectida en la major part de les imatges i vídeos emprats.  

 

         

 

Aquestes dues imatges procedeixen d'un programa d'accés a la tecnologia de salut i la informació en 

zones rurals a càrrec d'una ONG anomenada Tulasalud a Guatemala. La imatge de l'esquerra mostra 

l'escola d'infermeria, que té un paper fonamental en el projecte. La imatge triada però, deixa de 

comunicar la importància del seu treball, no veiem cap aspecte humà, només l’edifici de l’escola buit. 

La imatge de la dreta mostra un treballador de la comunitat assistint a un veí en el seu propi districte. 

Aquí tenim un testimoni, una història de la vida real. (Fotos: itdUPM)  

 

Els testimonis o relats personals dels beneficiaris i d’altres persones, més implicades en 

la base d’un projecte, ofereixen una visió significativa del problema i/o de la solució a 

l’abast. Si es tracta d'accés als serveis bàsics com l'aigua, l'electricitat o la salut, les 

explicacions més valuoses són donades per part dels beneficiaris i dels proveïdors 

d'aquests serveis (metges, pacients, professors, estudiants, alcaldes locals, líders 

comunitaris beneficiaris directes, etc.). En el context del material de comunicació, aquests 

testimonis sempre han d'anar acompanyats d’una imatge o d’un vídeo on siguin ells els qui 

intervinguin i expliquin el conflicte, sempre, és clar, amb el seu permís exprés per publicar el 

material posteriorment.  

 

Un altre recurs cada vegada més popular i útil per sintetitzar materials per a la seva 

posterior publicació és la infografia. La manera en què es crea una infografia trenca la 

fórmula clàssica (introducció - clímax – final) i convida, per contra, a construir un relat a 

partir de dades quantitatives o qualitatives que reflecteixen els aspectes més importants de 
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l'estudi. Qualsevol disseny d'una infografia per a un projecte de recerca contindrà les dades 

quantitatives més rellevants, per tal que reflecteixi, de la manera més efectiva, tant el procés 

com els resultats.  

 

Descarregueu la infografia aquí:  

https://www.dropbox.com/s/m1bsmvgoywsgb3s/INFOGRAFRIA_EN_GUATEMALA.pdf 

 

Aquesta representació visual mostra els punts clau de l'accés als serveis de salut en el programa de 

Zones Rurals duta a terme per l'ONG TulaSalud a Guatemala. Inclou els resultats més recents 

disponibles, els aspectes positius del programa i el seu potencial per a la reproducció en d’altres 

contextos. Constitueix la base per a una publicació informativa de 3 pàgines sobre el programa. 

Autor: itdUPM i FOMIN.  

 

Els mapes i eines de geolocalització poden ser bons recursos visuals, sobretot quan es 

representa un projecte de recerca que s’aplica en llocs diferents i distants. Google Maps 

(http://maps.google.es/), OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/) o Ushahidi 

(http://www.ushahidi.com/) són eines que no requereixen cap habilitat tècnica especialitzada 

i que permeten als usuaris generar ràpidament mapes en què es mostren llocs específics, i 

la informació que desitgen destacar sobre cada un d’aquests llocs.  

 

Un projecte d'investigació o estudi acadèmic, en general, serveix per produir una o 

diverses publicacions i serà el nostre públic destinatari qui determinarà de quin tipus han 

de ser aquestes publicacions. El més probable és que hi hagi un publicació principal on 

apareguin totes les dades del projecte de recerca; una altra publicació, més reduïda i visual, 

orientada a un públic menys especialitzat i, finalment, d’altres articles basats en l'estudi que 

es publicaran en mitjans de comunicació (especialitzats o genèrics).  

 

Una forma més dinàmica i, cada vegada més popular, de comunicació en projectes de 

recerca, és a través d'articles publicats en un bloc. És cert que aquesta combinació entre 

notícia, comentari i història resulta menys formal que un article tradicional.  

Els articles publicats en un bloc han d'aparèixer sempre signats pels col·laboradors i autors 

de la investigació. Quins seran els continguts que es publicaran en un bloc és quelcom que 

es pot decidir des d’un bon principi, d’altra banda, però, és al llarg de la investigació quan 

van sorgint els aspectes més interessants, rellevants per a ser publicats. Un esdeveniment o 

aspecte particular, una anècdota o una entrevista o fins i tot una història explicada basada 

en una imatge poden inspirar entrades de bloc molt convincents.  

 
  

https://www.dropbox.com/s/m1bsmvgoywsgb3s/INFOGRAFRIA_EN_GUATEMALA.pdf
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L'accés als serveis de salut en les zones rurals del programa dut a terme per TulaSalud a Guatemala 

és un dels cinc estudis de casos per a la prestació de serveis bàsics a les zones de baixos ingressos 

d'Amèrica Llatina i el Carib analitzats per itdUPM per MIF. El consultor en aquest cas va escriure el 

següent article al bloc MIF després de visitar el projecte:  

http://www.fomin.org/HOME/FOMINblog/Blogs/TabId/628/ArtMID/8837/ArticleID/2223/Guatemala-

Access-to-Health-in-Rural-Areas.aspx   

 

Per altra banda, les presentacions de diapositives són sempre útils. Paral·lelament a 

programes estàndard com Powerpoint de Microsoft o Impress d'Open Office han anat 

apareixent noves eines, més dinàmiques com Prezi (http://prezi.com/) o Sozi 

(http://sozi.baierouge.fr/). Aquests programes han servit per trencar amb la presentació 

clàssica de diapositives i, actualment, no només serveixen per a fer presentacions en públic, 

sinó també per a visualitzar el contingut de la investigació com una possible pàgina web.  

 

La següent presentació creada amb Prezi es va mostrar pel itdUPM com a part de la conferència 

internacional EESD13 amb la intenció de demostrar com utilitzar els models d'innovació com a 

vehicle per a l'aprenentatge basat en la consultoria en els cinc estudis de casos per a la prestació de 

serveis bàsics a baix àrees d'ingressos a Amèrica Llatina i el Carib.  

http://prezi.com/lf7kag-3mjxl/presentacion-cambridge/   

 

ELS CANALS DE COMUNICACIÓ  

 

El canal de comunicació és el medi mitjançant el qual els productes de comunicació han 

d'arribar al públic destinatari. Cada producte de comunicació tindrà un o més canals 

apropiats. En aquesta secció parlarem sobre alguns dels canals més útils però també, farem 

un incís sobre la importància de saber com utilitzar de la millor manera els canals existents 

en benefici del projecte d'investigació o dels propis implicats.  

  

Els canals de comunicació poden ser unidireccionals o multidireccionals. El primer grup es 

compon sobretot pels mitjans de comunicació tradicionals del segle XX, els segon grup, 

d’altra banda, es troba compost per nous mitjans de comunicació que permeten la interacció 

amb l’audiència o públic (usuaris). Per tal de fomentar el debat al voltant d’una investigació 

és clarament preferible fer ús d’aquests nous canals multidireccionals, els quals es 

retroalimenten entre si de moltes i molt diverses maneres (l'hipertext, audiovisuals integrats i 

el contingut generat per la interacció amb el públic objectiu).  

 

Avui en dia trobem que moltes organitzacions no només publiquen a Internet, sinó que ja 

disposen des seus propis canals. Per aquesta raó, és útil començar amb una llista 

d'aquestes organitzacions disposades a ajudar a difondre els productes de comunicació del 

projecte a través dels seus canals.  

http://www.fomin.org/HOME/FOMINblog/Blogs/TabId/628/ArtMID/8837/ArticleID/2223/Guatemala-Access-to-Health-in-Rural-Areas.aspx
http://www.fomin.org/HOME/FOMINblog/Blogs/TabId/628/ArtMID/8837/ArticleID/2223/Guatemala-Access-to-Health-in-Rural-Areas.aspx
http://prezi.com/lf7kag-3mjxl/presentacion-cambridge/
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Tots els estudis acadèmics o investigacions amb pretensions d’una àmplia difusió han de 

disposar dels seus propis espais web, preferentment dins la pàgina web de l'organització 

que promou la investigació. Aquests espais serviran, no només per publicar els informes, 

sinó que també serviran d’aparador per a d’altres productes de comunicació generats 

paral·lelament i en de manera conjunta amb l'informe. Aquests espais web seran també un 

primer punt de contacte amb el públic destinatari, ja que serviran de reclam (mitjançant l’ús 

d’elements audiovisuals, imatges i presentacions) i d’eina de comunicació (a través del qual 

es posa la investigació a disposició del públic).  

 

Les publicacions esmentades anteriorment, per descomptat, han de tenir el seu propi bloc 

corresponent. Això es pot fer o bé en un bloc creat específicament per a la investigació (en 

aquest cas s’ha d’actualitzar freqüentment) o bé utilitzant el bloc que pertany a l'organització 

que promou la investigació o al responsable del projecte.  

 

Els butlletins segueixen essent un important canal de comunicació però depenen, en gran 

mesura, de bases de dades. Tant si la organització fa servir butlletins com si no, s’ha de 

tractar de localitzar butlletins d'altres organitzacions i demanar suport en la difusió de la 

informació del projecte a través d'aquests.  

 

Les xarxes socials són els canals multidireccionals més importants en qualsevol estratègia 

de comunicació. Podem comparar-los amb una gran sala on una multitud de persones estan 

discutint diversos temes, alguns més rellevant que d’altres; alguns en grups grans, d’altres 

en grups més petits. Si un individu irromp en una habitació cridant el seu missatge se la 

considera intrusiva i, per tant, perd tota credibilitat davant de qualsevol altra persona encara 

que aquesta estigués disposat a escoltar-lo. Una estratègia molt millor passa per tractar 

d'esbrinar quins grups tenen interessos en comú amb el projecte i un perfil que encaixa amb 

al missatge que es vol comunicar.  

 

Per aquesta raó, la primera tasca que s’ha de dur a terme si el volem fer ús de les xarxes 

socials és la de buscar el públic objectiu de la investigació. Encara que no es tingui un perfil 

propi en cap d’aquestes xarxes, aquestes també es poden utilitzar per buscar a les 

persones amb perfils que, d'alguna manera, estiguin relacionats amb la investigació. 

Aquests perfils han de ser, preferiblement, perfils destacats que estiguin d'acord en 

col·laborar activament en l’acte de comunicació de la investigació i/o en contribuir als debats 

generats per aquesta. La taula a continuació descriu alguns aspectes de cada xarxa i com 

aquests poden ser d'utilitat en el disseny d'una estratègia de comunicació.  
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Taula 2 Xarxes socials. 

 Perfil 
personal  

Perfil 
institucional  

Pàgina  Grups 

temàtics 

Llistes 
temàtiques 

Cerca de 
públic 
diana 

Missatges 
directes 

Twitter x x   x x x 

Facebook x  x x  x x 

LinkedIn x  x x  x x 

Google+ x  x   x x 

  

 

A Twitter, per exemple, és possible buscar perfils personals i institucionals a través del 

motor de cerca, així com a través de llistes temàtiques on s'agrupen aquests perfils. Els 

grups temàtics a Facebook i LinkedIn poden ser bons llocs no només per trobar perfils, sinó 

també per difondre missatges. Finalment, és possible enviar missatges directes a través de 

les pròpies xarxes socials, però gairebé sempre, amb la condició que hi hagi algun tipus de 

relació mútua ja establerta, per exemple, dues persones/perfils a Twitter o Facebook que es 

segueixin l’un a l'altre.  

 

Els canals audiovisuals com Youtube, Vimeo, Flickr, Pinterest i Instagram són útils per a la 

presentació d'imatges i vídeos generats per la investigació i per incorporar aquestes 

presentacions en pàgines web, blocs o bé, per enviar-les a través d'enllaços en xarxes 

socials. La majoria d'aquests canals també es consideren xarxes socials en si mateixos, ja 

que serveixen per promoure la participació activa dels usuaris, comentar sobre els 

continguts i afegir nou material audiovisual al canal.  

 

El 2013 el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (PNUD) va realitzar el concurs 

#communityheroes (herois de la comunitat) a través de la xarxa social i audiovisual Instagram. Es va 

demanar als usuaris d'Internet que publiquessin una foto d'algú que ells consideraven un heroi o 

heroïna local del barri on vivien, juntament amb un breu text que expliqués per què l’havien triat. El 

resultat va ser una pàgina on es presenten centenars d'històries modestes de persones comunes 

que, a través de les seves accions, han contribuït a canviar el món.  

http://statigr.am/contest/pwhx/communityheroes-photo-contest. 

  

El tipus de comunicació que es genera a través d'aquests canals multidireccionals molt 

sovint condueix a algun tipus d'acció per part del públic objectiu, com ara comentaris en un 

bloc, missatges a Facebook, tweets i missatges nous en blocs temàtics. Totes aquestes 

reaccions constitueixen una font molt valuosa de material de comunicació que pot ser 

organitzat i transmès de nou en aquests canals. Això, concretament, és el que permeten i 

promouen eines com Storify; una eina que ens permet arrossegar aquests missatges al seu 

http://statigr.am/contest/pwhx/communityheroes-photo-contest
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lloc web on es genera un codi que, en copiar-ho novament en un altre lloc web o bloc, 

mostra totes aquestes reaccions (rel·lacionades directament o indirecta) juntes.  

 

Organizing For Action (Organització per a l'acció) és una organització recolzada pel president dels 

EUA, Barack Obama, que du a terme campanyes basades en algunes de les seves promeses 

electorals, com la campanya anomenada "Obamacare", la prevenció de la violència armada o la 

política d'immigració. El seu lloc web mostra tots els missatges, imatges i vídeos relacionats amb el 

tema en qüestió penjants per usuaris de xarxes social utilitzant la mateixa tècnica que Storify: 

http://l.barackobama.com/stories/gun-violence/all/all/   

 

Mitjans de comunicació de massa: la ràdio, la televisió i la premsa no són en general els 

primers canals utilitzats per a la comunicació en recerques o investigacions, principalment a 

causa de les restriccions de temps que aquests imposen i també a causa de les dificultats 

per tenir qualsevol tipus d'impacte en aquests mitjans. És important tenir en compte, però, 

que si sorgeix una notícia, que està relacionada d'alguna manera amb la investigació, pot 

ser una bona idea utilitzar-la en benefici d’aquesta i emetre un comunicat de premsa per tal 

que els mitjans de comunicació cobreixin la història.  

 

Mitjans especialitzats: són importants canals a través del quals podem aconseguir que la  

recerca sigui coneguda. En aquests casos, els articles generalment, és imprescindible la  

signatura de l'autor o d’un membre de l'equip d'investigació i la incorporació d'imatges 

il·lustratives.  

 

Actes públics: són una bona oportunitat per mostrar i compartir la investigació o, si més no, 

un aspecte concret d’aquesta, amb el públic objectiu. Si es decideix organitzar un 

esdeveniment únicament amb el propòsit de comunicar els resultats de la investigació, 

s’haurà de considerar acuradament el format que tindrà l'esdeveniment. Si els objectius de 

la investigació són principalment de formació o bé fan servir els resultats per orientar el 

desenvolupament de nous projectes és possible combinar un esdeveniment tradicional amb 

algun tipus de taller. Hi ha moltes eines disponibles que permeten retransmetre aquest tipus 

d'esdeveniments en línia amb relativa facilitat i fins i tot permetre la combinació de connexió 

i participació en línia. Els hangouts de Google o els serveis de streaming com Ustream o 

Livestream són exemples d'aquest tipus d'eines. Aquestes, a la vegada, poden ser 

utilitzades conjuntament amb d’altres, com la fomentació de publicacions en format tweet en 

esdeveniments públics per tal que els tweets dels usuaris al voltant de la investigació siguin 

publicats i visualitzats, en temps real, en un espai de la sala en què s’està realitzant l’acte. 

Per això, s’haurà d'haver definit, prèviament, un hashtag com el de #communityheroes 

utilitzat per PNUD i que s'ha esmentat anteriorment.  

 

http://l.barackobama.com/stories/gun-violence/all/all/
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Finalment, la majoria de canals multidireccionals utilitzen indicadors d’impacte que ajuden a 

avaluar els actes de comunicació. Majoritàriament, aquests indicadors són, senzillament, el 

nombre de visites a un espai en línia en particular. Els millors indicadors, però, són, sense 

cap mena de dubte, les reaccions provocades en el públic. 

 

EL PLA DE COMUNICACIÓ  

 

Hem parlat d'un gran nombre de productes i canals de comunicació. Quan arriba el moment 

de delinear un pla de comunicació, s’ha de seleccionar el que es consideri més adient, 

tenint en compte factors com el ritme de la investigació, les etapes clau i els terminis. El 

següent esquema incorpora tots aquests elements:  

 

Taula 3 Pla de comunicació 

ACCIO PÚBLIC 
OBJECTIU 

FORMAT / 
PRODUCTE DE LA 
COMUNICACIÓ 

CANAL DE 
COMUNICACIÓ  

INDICATOR D’IMPACTE D
a
t
a
1 

D
a
t
a
2 

D
a
t
a
3 

D
a
t
a
4 

 Compartir la 
metodologia de 
la investigació  

Acadèmic Post 

Article 

Bloc / LinkedIn 

Mitjans 
especialitzats  

Nº de visites al bloc / 
Nº de comentaris 

Nº de còpies 
publicades 

    

 Donar visibilitat 
a les persones 
més  importants 
involucrades en 
el projecte  

Actors 
interessats 

Entrevistes en 
vídeo  

Youtube / web 

Xarxes socials  

Nº de visites al vídeo 

Comentaris a les 
xarxes socials  

    

 Publicar els 
primers 
resultats de la 
recerca. 

Tots els 
actors 
predeterminat
s  

 

Finançadors 

Post 

Missatges curts a 
xarxes socials  

Cartes 
personalitzades  

Bloc 

Xarxes socials 

 

e-mail 

Nº de visites al bloc 

Comentaris a les 
xarxes socials  

Percentatge d’e-mails 
oberts 

    

 Capacitat 
d’estendre el 
model del 
projecte a 
d’altres 
localitzacions 

Institucions 
públiques  I 
privades amb 
interessos 
similars. 

Infografies Pàgines web 

 

e-mail 

Nº de visites a la web 

Percentatge d’e-mails 
oberts 

    

 Generar una 
web en 

Acadèmic Post Xarxes socials  Comentaris / reaccions 
a les xarxes socials I 
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col·laboració 
amb 
investigadors i 
professionals 
del mateix 
camp 

Professionals Infografies 

Missatges curts a 
xarxes  

Comunitats virtual o 
professionals 

comunitats virtuals 

 Publicació final 
de la recerca   

Tots els 
actors 
predeterminat
s 

Finançadors / 
Actors 
interessats 

Acte públic  

 

Taller/ Webinar 

Espai físic /e-mail/ 
xarxes socials / 
Emissions utilitzant 
Internet 

Pàgina web 

Nº d’assistents  

 

Nº de participants 

    

 

 

A més d'un pla de comunicació general per a la investigació, també és possible fer-ne un de 

més específic dirigit a un canal d'especial en concret d’una importància estratègica rellevant. 

El següent esquema mostra un pla d'aquest tipus aplicat a la xarxa social LinkedIn:  

 
Taula 4 Pla específic dirigit a LinkedIn  

Objectiu específic  Disseminació de la recerca universitària 

Públic objectiu  Professorat, alumnat i personal investigador 

Canals de comunicació   LinkedIn 

Accions 

  

1 - Creació d'un grup a LinkedIn sobre el tema cobert per la investigació, i 

publicació de contingut inicial sobre la investigació  

2 - Cercar perfils, pàgines i grups del públic objectiu a LinkedIn  

3 - Difusió del grup entre el públic objectiu.  

4 - Actualitzacions setmanals per part del grup en el contingut que deriva de la 

pròpia investigació.  

Resultats 

 

1 - El grup de LinkedIn compta amb 200 perfils addicionals i una participació del 

15%  

2- 50 perfils mostren un interès específic en la investigació  

Indicadors 

  1- Nº de perfils en el grup 



Devolució de la informació als actors interessats i a la societat 

 

Integrar el Desenvolupament Humà Sostenible a l’ensenyament tècnic 18 

 

  2- Nº d’actualitzacions 

  3- El contingut generat pel públic objectiu  

 
4- Nº de visites al grup 

Interval de temps  2 mesos 

 

CONCLUSIONS  

 

L'objectiu de la comunicació basada en Internet és impactar en el node d'aquesta xarxa -els 

usuaris- de manera que les relacions entre aquests individus, vinculats a la investigació, es 

vagin ampliant i expandint durant tot el procés (projecte) a través de diversos canals de 

comunicació. Per aconseguir això s’han d’utilitzar una sèrie de missatges presentats a 

través de diferents productes de comunicació.  

 

Aquest tipus de comunicació combina l’objectiu tradicional d'arribar al major nombre de 

persones del públic objectiu possible, amb un enfocament més proactiu, com ho és l’incitar 

reaccions, comentaris i l’intercanvi d'informació. Per aquesta raó, els canals 

multidireccionals, intrínsecament vinculats a les noves tecnologies, constitueixen la millor 

manera, no només d'arribar a la major audiència possible, sinó també d'enriquir la pròpia 

investigació.  

 

La comunicació, per tant, ja no es pot considerar com un conjunt d'activitats al marge de la 

investigació, sinó que passa a formar part d'aquesta, de forma transversal, contínua i 

present en tot el procés. D'aquesta manera, es poden formar comunitats amb interessos 

comuns que es mantindran al dia amb els avenços de la investigació i, més enllà d’això, 

col·laborar, proporcionar dades o ajudar a expandir la investigació a cercles encara més 

amplis. En resum, el tipus de comunicació per promoure el crowdsourcing, és a dir, la 

intel·ligència col·lectiva s'utilitza per aconseguir un objectiu específic.  

 

Els exemples de plans de comunicació que es mostren a les taules 3 i 4 són potser una 

mica massa ambiciosos per a un projecte específic, però haurien de servir per tenir en 

compte de quina manera es difonen els missatges i les dades resultants així com el procés 

de la investigació.  

 

D'aquesta manera es poden crear i consolidar els propis canals de comunicació que 

serviran per crear vincles més forts i propers amb els actors interessats en el projecte i 
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també serà una base útil per al futur ja que, un cop iniciat, es poden utilitzar aquests canals 

per a d’altres projectes sense haver de començar de zero.  

 

Finalment, els nombrosos productes de comunicació generats per la investigació no només 

serviran per arribar a un públic més ampli, sinó també, en molts casos, ajudaran a oferir un 

mapa visual de tots els aspectes rellevants i les possibilitats per a futures investigacions 

rel·lacionades amb el projecte.   
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