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INTRODUCCIÓ

La sostenibilitat ha evolucionat de forma paral·lela al concepte de desenvolupament sostenible
el qual s'imposa com un camí ineludible degut als grans problemes globals sorgits durant el
segle passat.

Malgrat l'enorme desenvolupament tecnològic experimentat durant el segle XX no s'ha evitat ni
la degradació ambiental ni l'augment de les desigualtats humanes. Això fa necessari afrontar
els  problemes  inherents  al  actual  model  de  desenvolupament  amb  una  visió  sistèmica  i
integradora  dels  capitals  social,  ambiental,  econòmic  i  institucional,  que  fins  ara  s'havien
considerat de forma independent.

Una visió sistèmica i integradora comporta una enorme complexitat degut a les interrelacions
existents entre les dimensions considerades. Per aconseguir un desenvolupament sostenible
es necessari, cada cop més, poder mesurar i modelitzar el sistema complex format pel binomi
humanitat - medi ambient, amb l'objecte d'estudiar les diferents sensibilitats dels elements que
conformen aquest sistema, i així poder determinar les solucions més òptimes per aconseguir la
sostenibilitat, i per tant, per aconseguir la supervivència del sistema.

El concepte de desenvolupament sostenible, així com la seva mesura i modelització han anat
evolucionant des de la seva concepció inicial fins arribar als nostres dies, complementant les
dimensions  econòmica  i  ambiental  inicialment  contemplades,  amb  la  dimensió  social  i
institucional. La mesura i la modelització de la sostenibilitat son metodologies indispensables
per traçar el camí cap a una societat més justa, equitativa i solidaria.

El I Congres Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat ICSMM 2006 pretén ser
el lloc de trobada per les persones, organitzacions i institucions interessades en la mesura i la
modelització de la sostenibilitat.

Organitzat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El ICSMM 2006 es celebrarà els dies 16 i 17 de novembre de 2006 a la ciutat de Terrassa
(situada a uns 35 km de Barcelona). 

TÒPICS DE LA CONFERÈNCIA

Els  tòpics  de  la  conferencia  pretenen  cobrir  tots  aquells  treballs,  estudis,  projectes  i
experiències relacionades amb la mesura i la modelització de la sostenibilitat, especialment en
les següents àrees:
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Sostenibilitat. Sistèmica i complexitat
Aquesta  àrea  pretén  analitzar  el  concepte  de  sostenibilitat  des  del  punt  de  vista  de  la
supervivència d'un sistema complex. La importància d'aquest anàlisis determina com mesurar
i/o modelitzar la pròpia sostenibilitat.

Tractament de la informació i bases de dades
Aquesta àrea pretén cobrir el pas previ i necessari a realitzar abans de qualsevol càlcul i/o
modelització.  Les  dades  ens  caracteritzen  les  propietats  dels  elements  que  conformen
qualsevol sistema, al mateix temps que ens defineixen els elements i per tant, d'alguna manera
el  sistema  que  es  pretén  modelitzar.  Aquesta  àrea  inclou  des  de  la  selecció  de  dades
adequades  fins  el  tractament  de  la  informació  que  comporten  aquestes  dades.  

Indicadors i índexs
Aquesta àrea cobreix totes aquelles iniciatives portades a terme en el món de la mesura de la
sostenibilitat, des de les diverses metodologies de càlcul i selecció d'indicadores, així com la
seva  representació  gràfica,  fins  a  les  diferents  iniciatives  existents  agregant  i  ponderant
indicadors per a la formació d'índexs agregats.

Modelització de la sostenibilitat
Aquesta àrea pretén cobrir totes les experiències i estudis de modelització que tenen com a
objectiu la descripció del complex sistema humanitat-medi ambient i les seves interrelacions,
per així poder valorar el millor camí per a la sostenibilitat.

Avaluació de la sostenibilitat
Aquesta àrea cobreix totes aquelles metodologies i instruments que permetin valorar el progrés
cap al desenvolupament sostenible. Comunitats, Governs, Institucions Internacionals i  ONG,
necessiten i demanen mitjans per poder avaluar les polítiques, programes i accions adreçades
a la sostenibilitat, així com mitjans per controlar el seu progrés. 

CALL OF PAPERS

- Data límit de recepció de resums: 1 Abril 2006
- Data resposta acceptació: 15 Maig 2006
- Data límit de recepció de ponències: 1 Juliol 2006 

Les instruccions per a la realització dels abstracts i les ponències les poden trobar dins
Instruccions pels autors

Únicament s'admet una ponència per cada inscripció realitzada. 

El comitè organitzador pot decidir el format en el qual les comunicacions seran presentades
(poster/paper).

Més informació a: http://congress.cimne.upc.es/icsmm06/cat/
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en WWW u altre medi, així com la seva distribució electrònica i/o comercial requereix autorització del Consell Editorial.
El contingut dels articles és responsabilitat de l’autor.
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