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Ja fa bastants anys, vàrem iniciar la revista SOSTENIBLE? amb temàtiques com
globalització, biotecnologia, Àfrica, Energia, l'avaluació de la sostenibilitat,...fins
la de l'any passat reciclar ciutat, a on sempre hem intentat treballar les problemàtiques
des d'una perspectiva crítica, alhora que rigorosa i científica. La revista ha de ser
una eina de comunicació i diàleg pluridisciplinar de nivell universitari sobre l'estat
actual del pensament en relació a les humanitats, les ciències i les tecnologies des
de la perspectiva sostenibilista.

En el moment que el consell de direcció de la revista es va reunir per decidir el
nou tema, tots vam coincidir de forma bastant ràpida que no podíem perdre la
oportunitat i deixar passar (u  obviar) el que està passant en el nostre voltant, i per
tant vam pensar que el contingut de la revista nº 13 s'havia de centrar en el tema
de major actualitat, que no és un altre que el de la crisi a la nostra societat. Semblava
fins i tot que aquest nº13 ja pronosticava de forma irònica un tema que no seria
gens agradable ni optimista. D'aquí es desprèn que el títol escollit per la nova
edició de la  revista SOSTENIBLE? és Societat en crisi.

Amb aquest numero, hem intentat (com ja és tradició) donar una visió multidisciplinar
 i interdisciplinar de diferents problemàtiques que determinen aquesta nostra crisi,
per això els/les autors/es que han col·laborat tenen perfils molt diversos associats
a les àrees de l�enginyeria, l�arqueologia, l�economia, la geografia, la psicologia,
la sociologia,...

En el primer article de la revista, el tàndem científic i plural Delgado-Rosas, De
colapsos y continuidades. Una valoración conceptual del estudio de sociedades
en transición, ens presenten en primer lloc una discussió i més concretament una
matisació del concepte i definició de “col·lapse” considerant les teories d'altres
científics tal com poden ser Jarred Diamond o  Joseph A. Tainter , i tot això
emmarcat en la sistèmica i complexitat. En segon lloc, els autors ens expliquen
el cas d'estudi de la societat argàrica que es va desenvolupar en el sud-est de la
península ibèrica a l'edat del bronze a on s'analitza; com la insostenibilitat de
l'organització socio-econòmica va donar lloc a una nova estructura i no a la
desaparició de la societat.

Seguidament, el professor Recio exposa en l'article Juventud en crisis una de les
problemàtiques més rellevant de la societat actual, ja que la joventut està sent un
dels col·lectius més afectats negativament per la combinació de la destrucció
d'ocupació i la vulnerabilitat en els que s'ocupen. L'autor dóna compte dels diferents
elements que expliquen aquesta situació, aportant dades molt interessants de
l'Estat espanyol i oferint algunes reflexions i respostes sobre  el tipus de polítiques
per fer front a aquest tipus de crisi.
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Presentació

A continuació Guillem Domingo, participant en la Plataforma d'Afectats  per la
Hipoteca i especialista en gestió de la ciutat, amb l'article Los desahucios en la
Ciudad de Terrassa, ens aproxima de forma directa i personal a una de les
conseqüències més dramàtiques d'impacte social de la crisi econòmica, que és
la pèrdua de l'habitatge. Moltes famílies no poden fer front a les quotes hipotecàries
del seu habitatge habitual i a partir d'aquí comença un dur procés. L'autor ens
presenta com evoluciona aquest procés de desnonaments, així com es generen
les diferents mobilitzacions com a resposta al desnonament i finalment presenta
les propostes de la plataforma. De forma molt especial  i particular, ens presenta
l'estudi del cas de la ciutat de Terrassa.

L'investigador de l'Observatori del Deute en la Globalització, Dani Gómez-Olivé,
en l�article Es tracta del deute privat, planteja la qüestió de la crisi del deute, i en
concret la de l'Estat espanyol. En un primer moment, l'autor es pregunta si el
problema de l'endeutament recau sobre la responsabilitat d'una mala gestió pública
(o no). I seguidament l'autor ens apunta la resposta de la societat civil que s'està
donant a través de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute.

Com sempre, l'opinió dels autors/es es completa amb la llista dels recursos
bibliogràfics i a internet, que preparen Miquel Puertas i Núria Castillo.

Amb tota seguretat, l'únic que hem fet amb aquesta edició nº13 és començar a
desenvolupar alguns temes. Som conscients que queden moltes més problemàtiques
per analitzar i  segurament donaria peu a la publicació d'una enciclopèdia sencera.
Però, malgrat que la situació és molt greu i el futur poc optimista, esperem que
entre tots i totes, pas a pas, puguem aportar  i construir alternatives i solucions a
aquesta nostra Societat en crisi.


