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Editorial
Enric Carrera

Director científic de la revista Sostenible?

Amb motiu de l’aprovació a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro de
l’Agenda 21, s’han elaborat arreu del món multitud de plans d’acció i polítiques
sostenibilistes a diferents escales, tant territorials com sectorials. Molts
d’aquests plans s’han quedat en meres declaracions polítiques i no han
aconseguit realment transformar la realitat en la direcció de la sostenibilitat.
En altres llocs, en canvi, han comptat amb la participació i complicitat de la
ciutadania, convertint-se en autèntics processos de transformació
socioambiental.  A molt pocs llocs s’ha fet un seguiment rigorós de l’impacte
d’aquets plans, i menys encara la seva projecció a futur.

La mesura i modelització de la sostenibilitat és una de les línies d’investigació
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat des del seu inici, l’any 1996. Des
dels Workshops sobre escenaris de futur realitzats amb la metodologia
GLOBESIGHT del professor Mesarovic, passant per tesis doctorals sobre
capacitat de càrrega de Rwanda o d’escenaris de futur mundials sobre
emissions de CO2 fins a escenaris de futur de sostenibilitat a Terrassa o
Andorra, s’han utilitzat eines d’avaluació i modelització. Objecte de tesis
doctorals a la nostra Càtedra han estat també la realització de propostes
metodològiques per avaluar l’escassetat d’aigua, la sostenibilitat urbana, la
sostenibilitat regional, el fenomen salut-malaltia, l’educació superior, les
qüestions de gènere, el desenvolupament a escala humana i un llarg etc. 

L’organització, per part nostra, de dues exitoses edicions de la International
Conference on Sustainability Measurement and Modelling a la ciutat de
Terrassa (2006 i 2009), és una mostra del nostre interès en aquesta línia de
recerca i de la capacitat de convocatòria internacional de la Càtedra. És per
tot això que el Comitè editorial de la revista va acordar dedicar aquest
número  de Sostenible? a l’avaluació i modelització de la sostenibilitat.

Aquest número conté 4 aportacions. La primera d’elles de Gilberto Gallopin,
conegut expert internacional en l’avaluació de la sostenibilitat que va dictar
la conferència inaugural del Congrés abans esmentat del 2009. El seu article,
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titulat El desarrollo sostenible desde una perspectiva sistèmica, fa una rigorosa
i del tot necessària reflexió sobre el significat i els matisos diferencials entre
“desenvolupament sostenible” i “sostenibilitat”, amb una perspectiva sistèmica
com a pas previ i imprescindible per abordar qualsevol eina o estratègia per
avaluar aquests conceptes amb rigor. 

José Juan de Felipe i Bàrbara Sureda, professors de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC, presenten un estudi sobre la petjada ecològica de la
ciutat de Terrassa. L’article va més enllà del simple -que no per això menys
interessant-  càlcul d’aquest conegut índex ambiental: d’una banda s’estudia la
seva evolució històrica i de l’altra analitza la possible evolució futura d’acord
amb diversos escenaris realitzats amb dinàmica de sistemes. L’estudi demostra,
en definitiva, la importància de la utilització d’un conjunt de metodologies
sistèmiques per a l’anàlisi d’aspectes relacionats amb la  sostenibilitat d’un
sistema.

L’arquitecte Josep Ma Llop Torné, director de la Càtedra UNESCO de Ciutats
intermitges-Urbanització i Desenvolupament, de la Universitat de Lleida,
aborda en el tercer article l’avaluació de la sostenibilitat urbana a partir del
paradigma de la compacitat-proximitat i l’habitabilitat-accesibilitat. Proposa,
justifica i desenvolupa  l’Índex de compacitat territorial com una relació entre
les funcions centrals d’alguns dels serveis públics i  activitats privades que es
concentren en els  nuclis urbans, i els espais territorials, on es situa un alt
percentatge de població classificada habitualment com a  “rural” però que té
una relació directa, domèstica i habitual amb la ciutat.

Finalment, el darrer article està realitzat per Luis Jiménez Herrero, actual
director de l’Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Es tracta
d’un article especial d’una extensió molt superior a la de la resta d’articles,
tant d’aquest com dels diferents números de la revista publicats fins ara. És un
article original fet a propòsit per aquest número, que recull l’àmplia trajectòria
i experiència de l’autor en l’avaluació de la sostenibilitat, especialment a partir
de la visió privilegiada que dóna la direcció d’una institució com l’OSE.

L’article va més enllà de l’anàlisi de les eines d’avaluació. Creiem que per la
seva capacitat de combinar l’anàlisi teòric com els casos d’estudi pràctics,
esdevindrà un autèntic contingut de referència pels estudiosos de la
sostenibilitat. Tant la seva singularitat com el seu interès justifica sobradament
l’excepcionalitat de la seva extensió respecte els patrons d’aquesta revista.
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