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El present text, relatiu a la problemàtica ambiental, és la primera part d'un treball en el que 
l'autor analitza la qüestió de la gestió ambiental des d'una perspectiva d'interacció de sistemes 
(social i natural), i que es completarà la propera edició d'aquesta revista amb l'article Gestió 
ambiental.    
 
El problema ambiental prové de la dualitat de la naturalesa humana, en el seu doble 
context: natural i social, biològic i econòmic. L'ésser humà, com ésser viu, és un element 
més del món natural i, com a tal, està relacionat amb les lleis del seu funcionament. Heus 
aquí la complexitat del tema que avui les ciències ambientals i les ciències socials han 
d'encarar, en nom de problematitzar novament la relació societat-naturalesa. Com que la 
naturalesa és dinàmica, està  en moviment i evoluciona permanentment, la submissió 
humana a les lleis naturals és dinàmica i històrica, és a dir, canvia al llarg del temps-espai i 
cada cultura l'assumeix de manera diferenciada. El sistema terrestre té la seva història en 
el temps, com la tenen la superfície, els animals i les plantes en ella existents.1  
 
Però la problemàtica ambiental és pròpia dels sistemes socials i/o culturals 
(antroposistemes), no de l'ecologia. Com  assenyala Augusto Ángel “L'ordre humà no 
coincideix necessàriament amb l'ordre ecosistèmic, ni té per que coincidir. La solució al 
problema ambiental no consisteix en encaixar l'home dintre de l'ecosistema. No consisteix, 
per tant, a saber “conservar” sinó a aprendre a “transformar bé”. L'espècie humana no té 
cap alternativa evolutiva fora de la transformació de l'ordre ecosistèmic. Això no depèn de 
la dolenta voluntat de l'home o de la seva incapacitat per a comprendre l'ordre natural. 
L'ordre humà també és part de l'ordre natural”2. 
 
El determinisme natural sobre l'home va ser explícit fins als inicis de la revolució industrial. 
Sense deixar de pertànyer al sistema biofísic, el determinisme natural sobre l'espècie 
humana va canviar radicalment a partir del segle XVIII. El coneixement i la possibilitat 
d'intervenció sobre els mecanismes i lleis naturals per part de la societat, a partir dels 
avanços tecnocientífics, han anat alterant la regulació natural de la naturalesa, generant-se 
amb això la problemàtica ambiental que avui l'espècie humana reconeix.3 Fa tot just una 

                                                      
1  Engels, Friederick. Dialéctica de la Naturaleza. A: Marx, Karl i Engels, Friederick. Obras Escogidas. Editorial 
Progreso. Moscú. 1975. Pàg. 360. 
2  Ángel M, Augusto. Desarrollo sustentable o cambio cultural. A: CEREC-ECOFONDO (Editors). La gallina de 
los huevos de oro. Debate sobre el concepto de desarrollo sostenible. Prisma Asociados Ltda.. Santafé de Bogotá. 
1998. Pàg. 105. 
3  Segons Margalef, en l'existència de la humanitat es poden assenyalar dos moments importants que 
permeten distingir tres períodes. Un primer període s'estén des de l'aparició de l'home, fa gairebé dos milions d'anys, 
fins a l'última glaciació, uns 10.000 anys abans de l'era cristiana (caçadors i recol·lectors). Uns 10.000 anys abans de la 
nostra era es desenvolupa una nova manera de vida, basada en l'agricultura i la ramaderia. Un tercer període 
coincideix amb l'anomenada revolució industrial i es caracteritza per un ràpid augment de la població. En aquest tercer 
període, la capacitat de transport juga un paper principal. Les poblacions humanes s'unifiquen i graviten en bloc sobre 
regions cada vegada més extenses. (Op. Cit. Pàg. 794).  
 En resum, des de la concepció ecològica (explotació humana, regressió i conservació de la naturalesa) la 
història de la humanitat comporta una primera etapa d'interacció local amb la resta dels ecosistemes, que mantenien 
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mica més de 200 anys que la problemàtica ambiental global s'inicià en el nostre ecosistema 
planetari, essent cada vegada més profunda i extensa. “...si bé el Renaixement va donar 
protagonisme a l'home enfront de déu, la revolució científica, l'herència del Renaixement, 
va aportar una visió complementària important: la naturalesa no era viva sinó simplement 
matèria inerta en moviment; així, era fàcil justificar l'acció sobre ella i convertir-la 
d'opressora en oprimida. Aquesta acció es justificava adduint una raó indiscutible: la 
necessitat. Si el domini de la naturalesa podia portar benestar i poder per a sortir de l'estat 
de submissió i necessitat, calia aprofitar-ho; al cap i a la fi si la naturalesa no era més que 
matèria inerta en moviment desapareixia qualsevol raó moral per a deixar-ho de fer. Es 
tractava d'aprofitar el poder del coneixement i res més. Després, el camí emprès 
inexorablement conduiria del domini a l'explotació, la qual començaria amb l'anomenada 
Revolució Industrial, quan el capitalisme comercial dels segles XVI i XVII va començar a 
transformar-se en industrial a Anglaterra durant el segle XVIII”4.  
 
Les causes de la problemàtica ambiental es poden resumir, en  
 

1. La tendència de la societat a elevar el seu nivell i qualitat de vida, vencent mentre 
sigui possible limitacions naturals, socials i espai-temporals. En aquest sentit 
podem esmentar l'ampliació dels mercats a escala global (on l'individu i la societat 
urbana o rural deixa de produir i consumir només el que l'entorn o ambient natural i 
social local permeten), la disminució de la vida útil dels béns amb la justificació de 
fer créixer la producció i el consum (cultura de 'un sol ús'), l'ampliació de les 
necessitats humanes més enllà dels límits biològics i l'increment de satisfactors 
nocius per l'ambient (automòbils) i la salut humana (alcohol, psicotròpics, tabac, 
etc). Tot això ho podem sintetitzar assenyalant que l'estil o model de 
desenvolupament basat en el productivisme i consumisme, sobre el posseir i no en 
l'ésser, genera els problemes ja assenyalats. Això s'evidencia més clarament en 
països industrialitzats. 

 Encara que, en el cas dels problemes ambientals dels països pobres i dels estrats 
 més pobres en aquestes nacions (capitalistes o socialistes) és una altra, ja que no 
 s'orienta l'expoliació de la naturalesa a millorar la qualitat de vida sinó a la  
 supervivència. És la vida mateixa el que està en joc. S'exporta el sòl (activitats 
 agropecuàries) i el subsòl (activitats miner-extractives)  per a generar divises, amb les 
 quals es compra tecnologia, matèries primeres, béns de consum i el camperol degrada 
 la seva terra, destruint els nutrients del sòl.  
 
      2.  L'evidència d'estabilitat i limitació que, per la seva pròpia naturalesa, presenta el 
món  natural, en el qual té lloc el desenvolupament i creixement de la humanitat. 
 Naturalesa finita en la qual viu una espècie amb unes necessitats socials infinites5. 
 Divergències de subsistemes que xoquen entre si, en l'entrar en relació un subsistema 
 socioeconòmic i cultural obert, amb un subsistema natural planetari tancat, en el llarg 
 termini.  
 

El problema ambiental ens mostra que els desequilibris socials tampoc poden traspassar certes 
barreres. La societat té també límits de resilència, que encara que no coincideixen exactament 
amb els límits ecosistèmics, no per això deixen d'existir. El que està plantejant la crisi ambiental 
és el nivell de consum de la societat contemporània i, específicament, dels països 
industrialitzats i d'alguns sectors o classes socials privilegiades dels països subdesenvolupats6. 
La problemàtica ambiental es tradueix en l'actualitat en preocupació de comunitats, governs, 
acadèmics, organismes no governamentals d'ambientalistes i gremis de la producció. 
Preocupació que es deu a la percepció d'un doble PERILL: primer, esgotament dels recursos 

                                                                                                                                                            
regulades les poblacions i estable l'ambient, una segona, on el nòmada es converteix en sedentari agricultor i ramader, 
on es transformen ecosistemes locals i regionals per a donar pas a les activitats naturals proveïdores d'energia per a 
l'home, a costa de la deforestació i desertització de moltes àrees, però amb un impacte no negatiu a escala global i una 
tercera etapa, d'expansió accelerada, d'estratègia de frontera, cap al final de la qual ens dirigim fatal i ràpidament, 
segons paraules del mateix Margalef. 
4  Riera, Santiago. “¿La ciencia y la técnica al servicio de la humanidad?”. A: Universitat Politécnica de 
Catalunya (Editors). Op. Cit. Pàg. 230. 
5  Arroyo, Fernando et al. “Análisis de los problemas medioambientales”, a: Ballesteros, Jesús i Pérez, José 
(Editors). Op. Cit. Pàg. 51 
6  Ángel M, Augusto. Op. Cit. Pàg. 106 
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renovables (la pesca i el bosc, per exemple) i no renovables (combustibles fòssils); segon, el 
deteriorament creixent del subsistema natural com a conseqüència dels residus produïts per la 
civilització urbano-industrial (escalfament global, deteriorament de la capa d'ozó, contaminació 
d'aigües i sòls, pluja àcida, abocament de residus sòlids, perillosos o no). L'esgotament dels 
recursos és percebut per la població com un perill que compromet el seu nivell o estàndard de 
vida (ingrés disponible) i el deteriorament del medi natural (contaminació) amenaça la seva 
qualitat de vida o benestar col·lectiu7.  
 
Com assenyala Fernando Arroyo, l'home, sense deixar de ser un element del subsistema 
natural, s'ha anat transformant en un element del que depèn el funcionament de la majoria dels 
ecosistemes i, fins i tot, la seva conservació. D'ésser una espècie determinada (determinisme 
genètic-natural), com qualsevol espècie animal, ha passat a ser la determinant, gràcies a la 
mundialització dels sistemes productius (globalització dels mercats i del capital) i al 
coneixement cientifico-tècnic. Aquesta és la raó per la qual la gestió ambiental (environmental 
management), en el context de la societat capitalista industrialitzada, es converteix en 
l'instrument tècnic-científic i gerencial per a viabilitzar la sustentabilitat de l'espècie humana i 
dels ecosistemes en el planeta-món (Terra-Món). Es tracta, llavors, de fer viable la relació 
societat-naturalesa (sistema ambiental) per mitjà de la sustentabilitat, és a dir gràcies als 
esforços induïts per la societat per a assolir i mantenir certs equilibris bàsics que permetin la 
continuïtat de la vida.  
 
Aquesta totalitat o integralitat (vista des de la dualitat disciplinar societat-naturalesa) de l'ésser, 
és el que avui ens obliga a pensar en la sostenibilitat de la nostra oikos (casa) planetària i 
global. (Eco)logia i (Eco)nomia al servei de la humanitat (conjunt d'habitants o pobladors del 
sistema). La degradació del subsistema natural i la degradació del subsistema social, en relació 
amb el sistema ambiental com a totalitat, són dues manifestacions d'un mateix problema. 
Pobresa, superpoblació, tecnologies depredadores i brutes, consumisme i una visió 
antropocèntrica de l'univers i els seus recursos són, entre d'altres, les raons de la pèrdua de 
biodiversitat (flora, fauna i microorganismes), degradació dels recursos (aire, aigua, sòls) i 
contaminació ambiental. “Avui dia la humanitat sencera tendeix a actuar com un sol sistema, en 
termes ecològics, explotant al conjunt de la biosfera com una unitat. La dispersió dels residus 
de la civilització humana és també universal. Aquesta situació ha fet a la humanitat més 
solidària en la seva destinació. Alhora, estableix un tipus d'interacció global entre tots els 
ecosistemes que mai havia existit en el règim de la biosfera”8.  
 
La problemàtica ambiental evidencia la fragilitat dels models de desenvolupament que la 
humanitat ha impulsat des del moment que la ciència i la tècnica estan al servei d'una espècie 
en particular, l'espècie humana. I d'un model de desenvolupament també particular: El 
desenvolupament urbà-industrial consumista, transgredint les lleis de la naturalesa, l'oferta de 
recursos naturals i la capacitat de sustentació o assimilació dels ecosistemes (locals i 
regionals). Analistes com Arroyo aconsegueixen cridar la nostra atenció demostrant que els 
problemes ambientals són efectes, no buscats ni estimats, que caracteritzen a la nostra 
societat, primer occidental i després planetària. La deterioració ambiental (contaminació i 
pèrdua de biodiversitat) és el cost dels nivells de benestar assolits. Per això, si volem 
solucionar els problemes mitjançant la gestió ambiental, hem d' atacar les causes, no els seus 
efectes, com alguns tecnocràtes pensen. Segons una bona quantitat de tècnics, ignorant com 
funcionen els subsistemes socials i naturals i al servei d'empreses el criteri de les quals és el 
guany, la tecnologia respondrà per l'escassesa i per la contaminació dels recursos naturals. 
Però la solució, a l'interior de la mateixa forma de producció capitalista, es troba al 
començament del tub i no al final. No netejar, no embrutar!. No es tracta de cremar els residus 
o enterrar-los; es tracta de minimitzar la seva producció, de reciclar-los i reutilitzar-los.  
 
“...l'exacerbació d'un determinat concepte de benestar i de progrés no només s'ha desplegat en 
manifesta insolidaritat amb el medi natural, sinó que ha creat nous àmbits d'anòmia  social. No 
és possible tallar de socarrel sectorialment els subproductes del desenvolupament, com pot ser 
la pol·lució o el soroll o l'increment de les deixalles, que constitueixen altres  capítols de 
l'anomenada crisi del medi ambient. Més que simples subproductes, aquests són clarament 

                                                      
7  Margalef, Ramón. Op. Cit, Pàg. 794. 
8  Sosa, Nicolás. “Ética Ecológica y Movimientos Sociales”. A: Ballesteros, Jesús y Pérez, José (Editors). Op. 
Cit. Pàg. 276 



 4

conseqüències inevitables d'un tipus de desenvolupament. No ens trobaríem doncs, en 
considerar avui l'home en relació amb el seu ambient, davant unes conseqüències indesitjables 
que caldria subsanar de manera parcial i conjuntural, sinó davant un salt qualitatiu en 
l'esdevenir de la nostra civilització. I si això és així, els problemes ambientals que ens estem 
plantejant no són problemes que puguin abordar-se amb solucions tècniques i només 
tècniques”9.  
 
El nou subsistema tecnoeconòmic i cultural (civilització tecnològica) presenta notables 
diferències i funciona de manera totalment distinta a la del subsistema natural, sobre el qual 
exerceix una creixent pressió i agressió, a causa de la creixent capacitat tecnològica que 
permet evitar i destruir la majoria dels frens mitjançant els quals la naturalesa manté el 
funcionament dels seus cicles, tot buscant millors condicions de vida, alliberant-se de les 
dependències de la naturalesa. Heus aquí l'origen del conflicte i la preocupació per la 
problemàtica ambiental global. És des d'aquesta certesa que hem de repensar la qüestió 
ambiental i és des d'aquesta conclusió que hem d'actuar per a resoldre els problemes 
ambientals que avui afecten a la humanitat. “El problema o problemes de la interacció de les 
societats humanes amb el seu ambient o medi és tan antic com la societat mateixa, però la 
novetat és el fet que aquestes interaccions impliquen per primera vegada canvis globals, 
persistents en el temps i estesos en l'espai, que ens afecten a tots i no només a la comunitat o 
pobladors a nivell local o a la regió on es produeixen”10. 

  

Des d'aquest punt de vista, la relació societat-naturalesa es torna cada vegada més conflictiva. 
El sistema econòmic-cultural, avui global, d'acumulació i creixement, s'oposa al de sostenibilitat 
i estabilitat del món natural.  
 
Ara bé, és bo 'complexitzar' una mica més la problemàtica ambiental a partir del complex 
SISTEMA AMBIENTAL (compost per la interacció entre els subsistemes natural i social) del 
qual parteix la nostra definició, assenyalant un principi avui discutit en l'àmbit acadèmic, com 
és: “No tot problema ambiental és un problema social”. La societat no pot formular problemes 
ambientals sense que prèviament es produeixi una “percepció social del problema”, sense que 
el subsistema social ho percebi. Per tant, és la societat la que observa i formula el problema 
ambiental i per tant és ella mateixa la que emprèn la solució, mitjançant la gestió ambiental. Si 
la societat no internalitza el problema, no hi haurà gestió, strictu sensu, ni solució possible. O 
els problemes són percebuts socialment, o des de l'interior de la societat no existeixen i si 
existeixen la seva existència és irrellevant per a la societat. D'aquí es deriva un postulat 
important per a la gestió ambiental:  “Com que no tot problema ambiental és un problema 
social, no tot problema ambiental és susceptible de gestió social”11. Un problema ambiental és 
social i socialment gestionable si, i només si, els agents de la societat (comunitat científica, 
mitjans de comunicació, associacions d'ecologistes, entitats governamentals, autoritats 
ambientals, etc) ho perceben, ho formulen, ho observen, ho defineixen, en una paraula, ho 
comuniquen.  
 
En l'evolució de l'espècie humana, fins als inicis de la revolució industrial, com s'assenyalava 
més amunt, el 'món' social romania en els intersticis del medi natural. Des d'aquell moment fins 
a dia d'avui, el 'món' natural s'allotja o refugia en els intersticis socials.  
 
Com apunta Milton Santos, la història de la relació Societat-Naturalesa ha estat, en tots els 
llocs habitats del planeta terra, la de la substitució d'un medi natural per un medi cada vegada 
més artificial, sense que aquest ho sigui plenament, com ja hem comentat. “Quan tot era mig 
natural, l'home escollia de la naturalesa aquelles parts o aspectes considerats fonamentals per 
a l'exercici de la vida i valoritzava diferentment, segons els llocs i les cultures, aquestes 
condicions naturals que constituïen la base material de l'existència del grup humà. El medi 
natural generalitzat era utilitzat per l'home sense grans transformacions. Les tècniques i el 

                                                      
9  Sosa, Nicolás. “Ética Ecológica y Movimientos Sociales”. A Ballesteros, Jesús i Pérez, José (Editors). Op. 
Cit. Pàg. 276. 
10  Parra, Fernando. “La ecología como antecedente de una ciencia aplicada a los recursos y el territorio”. A: 
Naredo, José Manuel et al (compiladors). Hacia una ciencia de los recursos naturales. Siglo XXI de España Editores, 
S.A. 1993. Pàg. 11. 
11  Serrano M, José. “Principios filosóficos de la Gestión Ambiental”. A: Ballesteros, Jesús i Pérez, José 
(Editors). Sociedad y Medio Ambiente. Editorial Trotta. Madrid 1997. Pàg. 325. 
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treball es combinaven amb allò que la naturalesa oferia, amb la qual es relacionava sense altra 
mediació”12.  
 
La naturalesa, en aquest primer període que podem denominar determinisme natural sobre 
l'espècie humana, no era únicament un context fix, era també un regulador constant. Les 
nostres accions s'incorporaven ràpidament a la naturalesa i es podia experimentar sense grans 
riscos, perquè els equilibris naturals, feblement modificats per la intervenció de l'home fins a 
abans de la revolució industrial, després reprenien el seu paper13.  
 
Aquest preàmbul per a entendre que l'arrel de la problemàtica ambiental, que avui es vol 
resoldre per mitjà de la gestió ambiental, exigeix entendre que del mitjà natural del que 
depeníem, hem anat passant al mitjà tecnocientífic i informacional que avui caracteritza a la 
societat, fonamentalment capitalista. La interacció entre la ciència i la tècnica, per mitjà del 
mercat, permeten “guanyar” la batalla que enfrontava la societat i la naturalesa. “El període 
tècnic (gràcies a la revolució tecnològica anglesa) testimonia el sorgiment de l'espai mecanitzat. 
Les àrees, els espais, les regions, els països passen a distingir-se en funció de l'extensió i de la 
diversitat de la substitució, en ells, dels objectes naturals per objectes tècnics (mecànics)”14. 
 
Resumint, gràcies al domini tecnocientífic de l'entorn natural, sorgeixen una sèrie de problemes 
ambientals dels que avui la humanitat ha pres consciència i, per això, la solució d'aquests 
problemes, tant a escala micro com macroespacial, requereix conèixer les causes, 
fonamentalment antròpiques, i obliguen a repensar la interacció societat-naturalesa i entre 
ecosistemes naturals i assentaments socioeconòmics i culturals. 
 
En aquest mateix sentit expressa Leonel Vega la dualitat en la qual ens trobem els éssers 
humans, en tant que éssers naturals i socials alhora, i el dilema que ens toca, llavors, enfrontar. 
“Com que els problemes ambientals són inherents a les modalitats de desenvolupament de 
cada nació o territori i estan arrelats en les estructures socioeconòmiques, un dels grans 
dilemes de la nostra època és com es satisfan les necessitats i aspiracions humanes, actuals i 
futures, mantenint l'equilibri dels sistemes biofísics i socials”15. És possible satisfer necessitats 
humanes, sense alterar l'ordre natural?. Com satisfer les necessitats humanes, fent sostenibles 
els entorns social i natural?. La resposta està en discussió i per a això els projectes 
d'investigació aplicada són de gran ajuda.  
 
Però s'està aprovant per consens que la resposta ha de ser integral, holística i sistémica. “La 
terra no és l'addició d'un planeta físic, més la biosfera, més la humanitat. La terra és una 
totalitat complexa física/biològica/antropològica, on la vida és una emergència de la història de 
la terra i l'home una emergència de la història de la vida terrestre”16. La pregunta exigeix una 
nova postura ètica de la societat en el seu conjunt i una nova educació ambiental, que permeti 
entendre la raó d'ésser de cadascun dels individus de l'espècie humana, fet que exigeix un 
major compromís amb la nostra espècie, el nostre ecosistema planetari i amb els recursos 
naturals (renovables o no), dels que depèn la vida en el planeta. Encara estem mancats, com 
es conclou del que hem vist fins aquí, d'una teoria àmplia que contempli la interacció dels mons 
social i natural, mentre  persisteix la còmoda però artificiosa separació entre el sistema natural i 
el sistema social, que s'han estudiat per separat i de vegades de forma antagònica. 
 
Abans d'iniciar la discussió sobre què s'entén per gestió i quin és el paper de la gestió 
ambiental (pública, privada i cívica), en la resolució dels conflictes ambientals, hem de destacar 
que la solució que li volguem donar a la problemàtica ambiental ens exigeix sospesar i prioritzar 
entre necessitats socials i/o culturals, en un context històric determinat (societat capitalista) i 
continuïtat de la vida (vegetal, animal i humana); entre economia i ecologia; entre creixement 
econòmic i ecosistemes sostinguts (l'ecosistema se sosté per si mateix, arriba a un equilibri que 
permet la prolongació de tota l'estructura). 
 

                                                      
12  Santos, Milton. La naturaleza del espacio. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 2000, Pàg. 198. 
13  Berger, Gaston.  Citat per Milton Santos, a Op. Cit, Pàg. 199. 
14  Santos, Milton. Op. Cit. Pág. 200. 
15  Vega M, Leonel. Op.Cit.  
16  Morin, Edgar i Kern, Anne. Op. Cit, pàg 199. 
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Acabem assenyalant que l'única cosa que poden fer els animals és utilitzar la naturalesa, pel 
simple fet de la seva presència en ella. L'home, en canvi, modifica la naturalesa i l'obliga a 
produir. I aquesta és, en última instància, la diferència essencial entre l'home i els altres 
animals. No obstant això, no podem deixar-nos dur per l'entusiasme davant les nostres victòries 
sobre la naturalesa. Després de cadascuna d'aquestes victòries, la naturalesa pren la seva 
venjança. Bé és veritat que les primeres conseqüències d'aquestes victòries són les previstes 
per nosaltres, però en segon i tercer lloc apareixen unes conseqüències molt diferents, 
totalment imprevistes i que, sovint, anul·len les primeres17.  
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