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Vladimir Vernadski (1863-1945, Rússia) posa en circulació el terme lamarcikà de 
«biosfera» i el terme de «noosfera», encunyat el 1927 pels científics francesos Le Roy i 
Tehilard de Chardin
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SOCIETAT I MA

ACTIVITAT HUMANA MEDI AMBIENT



«És el desenvolupament que satisfà les necessitats de la generació actual sense 
comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies 
necessitats». ONU, 1987. 

Quines necessitats han de ser satisfetes? Quin paper hi té la tecnologia i l’organització 
social en la capacitat per satisfer les necessitats presents i futures? PNUMA. 

«La dictadura del present sobre el futur». Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994, 
Romania).

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



La sostenibiliat passa a ser un problema d’interacció entre societat i natura: aspectes 
econòmics, socials i ecològics 

Les activitats socioecònomiques què provoquen als sistemes naturals? 

Quines forces socioeconòmiques generen aquests impactes? 

Com afecten els canvis del medi ambient a la societat? 

Quin és el nostre metabolisme social? Quin sistema econòmic el sustenta?

CANVI DE PARADIGMA



Paradigma neoclàssic de l'economia 

Un pegat; les externalitats 

Full world. Herman E. Daly.

ECONOMIA I METABOLISME SOCIAL

La sostenibilitat és un problema  
de metabolisme social



Precarietat i interdependència, precarització. Judith Butler, Isabell Lorey. 

«Aquella activitat que inclou tot el que fem per mantenir, continuar i reparar el nostre 
món per tal que hi puguem viure de la millor manera possible. Aquest món inclou els 
nostres cossos, nosaltres, el nostre voltant i tot allò que interacciona en una Xarxa 
complexa que sosté la vida.», parlant sobre les cures. Joan Tronto i Berenice Fisher.  

Diversitat i riquesa. Donna Haraway, Maria Puig de la Bellacasa, Henri Bergson.

ECOLOGISME, FEMINISMES I FILOSOFIA

It is not enough to shout “Vive the multiple”, the multiple has to be done



Transformació social… Canviem el metabolisme social? 

Eixos de problemàtiques ambientals: gènere, racialització, 
classe, desequilibri territorial. 

MOVIMENTS SOCIALS




