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“És necessari aclarir que el desenvolupament sostenible 
no apareix gairebé mai als mitjans de comunicació de 
masses per una raó ben senzilla: Els mitjans de 
comunicació de masses reflexen el pensament del poder 
dominant” 

EDUARDO ARIAS 
 
A la dècada dels setanta, la Conferència d’Estocolm 
sobre el Medi Ambient Humà organitzada per la 
ONU el 1972, va reconèixer la necessitat de que 
existís un equilibri entre el desenvolupament 
econòmic de la Humanitat i la protecció del Medi 
Ambient, i va fer referència al terme 
ecodesenvolupament com a desenvolupament 
desitjable des del punt de vista ecològic i viable des 
del punt de vista econòmic. Ja als anys vuitanta, la 
economia ambiental sembla trobar la seva 
justificació plena en el concepte de 
desenvolupament sostenible, que comença a 
debatre’s a principis de la dècada i pren cos 
definitiu en l’informe de la Comissió Mundial del 
Medi Ambient i Desenvolupament el 1987, titulat El 
Nostre Futur Comú, avui més conegut com 
l’Informe Brundtland. 
 
Els requeriments, considerats fonamentals per 
l’informe Brundtland, per a un veritable 
desenvolupament sostenible, són: Primer de tot, la 
necessitat d’un sistema polític que asseguri una 
efectiva participació ciutadana i social en la presa 
de decisions; el segon, la necessitat d’un sistema 
econòmic que generi beneficis i coneixements 
tècnics sota unes bases autosostingudes; el tercer, 
la existència d’un sistema social que aporti 
solucions a les tensions que provoca un 
desenvolupament no harmònic; el quart, un sistema 
de producció que preservi les bases ecològiques en 
el procés de desenvolupament; el cinquè, un 
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sistema tecnològic que aporti noves solucions en 
aquesta àrea; el sisè, un sistema Internacional 
encarregat de vetllar per l’intercanvi mundial sota 
condicions de sostenibilitat i per acabar, el setè, un 
sistema administratiu flexible i amb capacitat per 
autocorregir-se. 
 
Cinc anys després d’aquest informe, el 1992, la 
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi 
Ambient i el Desenvolupament (UNCED), que es va 
celebrar a Río de Janeiro, Brasil, va impulsar el 
concepte de “desenvolupament sostenible” a nivell 
mundial com “aquell que satisfà les necessitats i 
aspiracions de la generació present sense 
comprometre les capacitats de les generacions 
futures per a satisfer les seves pròpies necesitats” 2. 
 
Respecte al concepte desenvolupament sostenible, 
han sorgit una infinitat de discussions, una d’elles 
relacionada amb la precisió del vocabulari comú, ja 
que per desenvolupament s’entén augmentar, 
créixer, perfeccionar, millorar. Des d’aquest punt de 
partida, si el concepte fos ben entès, la referència 
de sostenibilitat seria innecessària i, en altres 
contextos, precisions com desenvolupament 
sostenible serien inacceptables. Davant de la 
insistència en l’ús de la paraula desenvolupament 
per referir-se al creixement, com passa amb certs 
sectors, especialment l’econòmic i el polític, es va 
afegir l’adjectiu sostenible per a identificar el que es 
pretenia: assolir el benestar de la Humanitat actual 
sense deteriorar la seva base de sosteniment 
natural ni limitar les possibilitats de benestar de les 
generacions futures.  
 
El problema és que arribats a aquest punt, assolir la 
sostenibilitat es fa cada cop més complex, perquè 
implica segons Márquez,1998, pensar i actuar 
respecte a: 
 
1. Aspectes econòmics, acumulació, 
creativitat i eficiència. 
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2. Aspectes socials, equitat, oportunitat de 
treball i benestar. 
3. Aspectes internacionals, adequada 
interacció amb altres països. 
4. Drets humans, respecte per la persona, la 
família i les organitzacions socials. 
5. Aspectes culturals, identitat de la població 
entorn als seus valors i tradicions, per a assolir els 
seus objectius de desenvolupament. 
6. Aspectes polítics, legitimitat i 
representativitat de les autoritats i participació 
popular en les institucions. 
7. Aspectes ambientals, traspàs del patrimoni 
ambiental a les generacions futures, en millors 
condicions d’ús, conservació i coneixement, com a 
base material superior per al seu benestar. 
8. Aspectes tecnològics, convertir un nivell 
limitat de recursos en una font constant de qualitat 
de vida de la població. 
 
Per a Augusto Angel (CEREC, 1996), en el llibre 
sobre la Gallina dels Ous d’Or, és necessari treure-
li la càrrega ideològica al terme desenvolupament 
que comporta ‘desarrollisme’ y el continu progrés, 
perquè segons això, el progrés consisteix en la 
ampliació indefinida del consum i el 
desenvolupament consisteix en produir més i 
consumir més. A més, cal prestar-li atenció a 
l’aspecte cultural, on Angel assenyala que el 
desenvolupament sostenible no és un procés que 
funciona automàticament i no és possible saber si 
les forces socials estarien disposades a readaptar 
el desenvolupament per a aconseguir-ho, perquè 
finalment tot canvi comporta un canvi de cultura 
que, en última instància, és més profund que el 
concepte de desenvolupament sostenible per se. 
 
Segons la opinió d’aquest autor, la crisi i la 
problemàtica ambiental no són un problema de 
l’ecosistema, perquè finalment aquest ha acabat 
per adaptar-se en el procés evolutiu; segons ell, la 
crisi ambiental és una problemàtica dels sistemes 
culturals, i és el resultat de no haver sabut 
transformar bé l’ordre ecosistèmic amb les 
tecnologies humanes que s’hi han aplicat. Per tant, 
aquest autor assegura que el concepte s’ha vingut 
manegant amb tendències ideològiques, i és 
necessari entendre les circumstàncies geogràfiques 
i ecològiques en la que s’emmarca la cultura per 
assolir el canvi cultural des de la Societat en 
general i les comunitats, de manera que es pugui 
aconseguir allò que ha estat difós com a concepte 
global de desenvolupament sostenible. 
 
Davant dels plantejaments anteriors i la polèmica 
que ha generat el desenvolupament sostenible en 
l’àmbit mundial, val la pena destacar els interessos 

existents per crear un nou ordre mundial diferent a 
l’actual, basat fonamentalment en el mercat, 
l’acumulació, la exclusió de grans grups de 
població, la iniquitat i la pobresa. Així, en els 
següents paràgrafs es farà èmfasi en aquells 
aspectes que serà necessari construir a partir d’un 
terme com és el de Desenvolupament Sostenible, 
amb la finalitat de garantir un ordre mundial més 
just i equitatiu que pugui ser realment heretat per 
les generacions futures. 
 
El desenvolupament sostenible s’ha d’orientar a 
buscar una avaluació qualitativa per l’ésser humà i 
el seu grup social i assegurar que les generacions 
futures disposin d’una base natural sostenidora. 
D’aquesta manera, ha de permetre involucrar i 
posar en primera línia les dimensions ètica, 
ambiental i social, fins ara deixades en segon pla, i 
col·locar les dimensions tecnològica i econòmica en 
una posició subordinada a les anteriors, a través 
d’un procés de transformació qualitatiu lent i 
gradual de canvis en el temps, dirigits a procurar la 
plena realització de les potencialitats humanes com 
a persones, grups i organitzacions. La sostenibilitat 
té com a requisit, a més, la necessitat d’una 
perspectiva sociopolítica que pensi en una 
democràcia més enllà de l’Estat-Nació, un sistema 
jurídic que garanteixi els drets civil i la justícia 
social, i que valori els drets intrínsecs de la natura. 
Des d’aquest punt, llavors, es podria pensar 
realment en la possibilitat de garantir a les 
generacions futures un mínim de benestar.  
 
Amb aquesta base, el concepte de 
desenvolupament sostenible sorgeix enmig d’una 
societat immersa en un conjunt de valors centrats 
en la riquesa i el poder amb la optimització de 
guanys per sobre de tot, que han desplaçat els 
sistemes ètics centrats en el respecte a la vida 
humana. El pensament econòmic tradicional basat 
en les teories de la Llei de Say i la ma invisible 
d’Adam Smith a la “Riquesa de las nacions”, ha 
estat per alguns com la condemna de la Humanitat, 
perquè no distingeix entre les necessitats vitals i les 
supèrflues i només atén les necessitats dels 
solvents i no les necessitats humanes (Zapata, 
1997). 
 
I és que el propòsit de fer sostenible el 
desenvolupament és una idea de difícil compromís 
quan contemporitza amb l’obscurantisme dels 
enfocaments dominants que donen cabuda a la 
insolidaritat i l’enfrontament entre individus, 
empreses i estats, amb el corresponent 
deteriorament dels béns públics. 
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Des d’aquesta perspectiva, el desenvolupament 
sostenible ha de permetre elaborar una concepció 
ètica dirigida a dos valors fonamentals que 
condueixin a una nova valoració de la vida humana, 
el planeta com a sostenidor de la vida i la vida com 
a valor planetari fonamental, segons la qual l’ésser 
humà i els altres éssers vius depenen del planeta 
per a poder subsistir i l’home està en funció de la 
vida i de la preservació de les condicions de la vida 
i, per tant, els recursos i les espècies no estan 
exclusivament en funció de l’home, com s’ha 
assumit a les cultures occidentals (Vargas y Alfaro, 
1996). 
 
En pensar en el desenvolupament sostenible s’ha 
de reflexionar, a més, en la idea de que aquest 
porta implícit un “hem de”, on tots units hem 
d’actuar, pensar i recrear el benestar de les 
persones a gran escala, per a millorar les 
condicions de vida de les generacions actuals i 
futures. 
 
De tota manera, les diferents ciències, entre elles la 
economia, han de donar respostes a la utilització 
eficient de recursos no només a través de la 
tècnica, si no “a les objectius últims de la Humanitat 
a través de la ètica”3 , de tal manera que es 
converteixin en un element integrador en el que 
coexisteixi la funció de l’Estat, la indústria, la 
justícia, el desenvolupament social i el respecte 
pels assumptes ecològics. Por tant, la 
responsabilitat social no pot circumscriure’s només 
a aspectes relacionats amb el capital i el treball, si 
no que han de participar activament en els fronts 
del desenvolupament social, sota un imperatiu ètic, 
de tal forma que es facin aquelles coses que 
millorin la Societat i no es facin aquelles que la 
podrien empitjorar. Així, la major eficiència en la 
utilització de recursos ha de donar-se allà on sigui 
més necessari, amb vistes a impedir que es 
perpetuï la desigualtat en la distribució (Zapata y 
Saldarriaga, 1999).  
 
L’ecodesenvolupament no té per què significar viure 
pitjor, si no viure d’una altra manera. És la 
continuïtat la que portarà a viure cada cop pitjor i a 
aprofundir en les injustícies entre Nord i Sud, 
comprometent cada cop més el desenvolupament 
de les generacions futures. Els esforços, doncs, 
s’han de dirigir cap a la modificació dels sistemes 
econòmics i polítics, alineant els principis del 
Desenvolupament Sostenible, influenciant 
fonamentalment en el comportament d’empresaris, 
consumidors i governants cap a l’objectiu comú, 
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amb una amplia cooperació i participació de tots els 
homes i dones, sectors de la societat i de la política, 
orientats a optimitzar la diversitat dels individus i 
l’equilibri ecològic. 
 
S’ha de destacar que el concepte de 
desenvolupament sostenible ha marcat una via de 
gran importància per a individus, organitzacions i 
nacions que han de repensar la seva forma 
d’interacció a nivell mundial i constitueix la 
oportunitat i el moment precís per a que el món dels 
negocis i la economia, conjuntament amb els 
governs, les ONGs, els organismes acadèmics, les 
organitzacions socials i comunitàries, entre d’altres, 
participin de forma activa en el camí del 
desenvolupament de la Humanitat. 
 
Per tant, el desenvolupament sostenible no pot 
ésser entès com un decàleg de bones intencions 
tancades en un capítol altruista, el contingut de les 
quals acaba sent oblidat pel conjunt de normes 
bàsiques que regulen la convivència. 
 
No hi ha dubte de que l’estat estacionari, entès com 
aquell en el que la capacitat productiva li permet a 
la Humanitat dedicar més temps a recrear-se en la 
vida que al treball per a sobreviure, no només és un 
estat desitjable si no que es necessita amb 
urgència, perquè mai com ara la Humanitat va tenir 
la capacitat de multiplicar la seva producció material 
i, tot i això, mai com avui en dia la Humanitat s’ha 
vist tan amenaçada per la fam i la pobresa. 
 
Es requereix, llavors, de tots els actors de les 
comunitats acadèmiques, organitzacions 
governamentals i no governamentals, psicòlegs, 
polítics, advocats, teòlegs, antropòlegs, 
economistes, empresaris, ecologistes, filòsofs, 
consumidors i tots els ciutadans del món per a 
frenar la indolència davant dels riscos evidents que 
comprometen la vida del planeta. Encara no és 
massa tard i: “tenim el deure de tenir esperança i 
tenim també el deure d’actuar, i si podem començar 
a actuar ara mateix, tindrem prou raons per a 
fonamentar la nostra esperança” 4  
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