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Començaré pel final 

• En afirmar que tot creixement és insostenible i 
que cal decrèixer, els verds ens hem fet un tret 
al peu. 

 

• Si insostenible, no hi ha creixement. 

• Si sostenible, pot ser “quasi” il·limitat 



Sàpiens? 

• Tot esser viu està “condemnat” a créixer. 

• Alhora, tots en depenem uns dels altres i 
ningú pot créixer més que la resta 

 

• Això no es pot decidir en referèndum! 



Un model sostenible? 

• Consum de recursos per sota de la seva taxa 
de reproducció 

 

– Si aquesta és < 0, consum 0 (fóssils) 

– Si aquesta és = 0, ús recurrent (minerals) 

– Si aquesta és = G, consum < G (biològics) 



Productivitat i creixement 

• Podem, i històricament ho hem fet, 
augmentar (G) a còpia de selecció i/o 
enginyeria genètica (pèrdua de resiliència) 

• Podem, i històricament ho hem fet, disminuir 
l’esforç per unitat de (G) 

• Ambdues coses suposen més productivitat I 
faciliten el creixement econòmic: més i/o nous 
productes. Però… 



No hi ha creixement no sostenible 

• Quan consumim recursos amb taxa de 
reproducció negativa, el creixement és una 
fal·làcia comptable! 

• Com podem dir créixer a fer decréixer el 
patrimoni? 

• El PIB, una gran mentida! L’home com a 
mesura de totes les coses! (Posar preu?) 



Imaginem… 

• Una societat amb un model sostenible 

• Que a còpia d’aprendre i d’eines pot, d’un any 
a l’altre, obtenir el mateix amb un 10% menys 
de feina. 

• I en comptes de generar atur, hi ha un 10% 
que es dedica a l’art. 

• Només que se’ls pagui tant com als altres, es 
podrà redistribuir el producte i, a més, haurà 
augmentat el PIB (creixement). 



Món físic, món econòmic 

• Pot haver creixement econòmic sense creixement 
material (en general s’hi oposen!) 

• Els preus esdevenen un element cabdal! 

• Productivitat = Output/Inputs = (P x Q)/I 

• Q pot ser qualsevol producte o servei 

• P el vehicle de retribució i distribució 

• Conflictes: Capital/treball; 1-99%; Camp/ciutat; 
competència/monopoli; emergents/consolidats 



Sostenibilitat: somni o realitat? 
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Però… 
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Però… 

Eurostat, 14/03/2017 

 

• Share of renewables in energy consumption in 
the EU still on the rise to almost 17% in 2015  

• Eleven Member States already achieved their 
2020 targets (20%). 

 

= molta feina per fer! 

 



Catalunya, futur verd! 

• Energia renovable i eficiència energètica 

• Reutilització, reciclatge 

• El bosc, una oportunitat malbaratada 

• El mediterrani, sobrexplotat 

• Reindustrialització, turisme o creativitat? 

• Més Q o millor P? 

• Camp i ciutat, una relació poc harmònica 

• Líders o seguidors? (olev…) 
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Per acabar… 

• Res no impedeix que siguem sostenibles 

• Només si sostenibles podem créixer 

• Créixer no vol dir més béns materials 

• Avui tenim més problemes en la distribució 
que en la generació de riquesa 

• Cal un “green new deal” per a un creixement 
sostenible 



Gràcies! 


