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1. L’aflorament del capitalocè
Des de quan el creixement del
PIB és un must?

Els 30 anys d’or del
capitalisme defineixen un nou
paradigma de concepció de
l’economia

1947 - 1973



1. L’aflorament del capitalocè
“Si l’actual increment de la població mundial, la industrialització, la contaminació, la 

producció d’aliments i l’explotació dels RRNN es manté sense variació, assolirà els límits 
absoluts de creixement a la terra en els propers cent anys”

“ en un planeta limitat, les dinàmiques de creixement exponencial (població i producte per 
càpita) no són sostenibles”

“Així, el planeta posa límits al creixement, com els RRNN no renovables, la terra cultivable 
finita i la capacitat de l’ecosistema per absorbir la pol·lució producte de l’activitat humana, 

entre d’altres”

Informe Meadows “Els límits del creixement” (1972)

Encarregat pel club de Roma (think tank)  Política internacional, identificació
de problemes globals



1. L’aflorament del capitalocè
Evolució 

Evolució del PIB Mundial 
(milers milions $ corrents)

Emissions de 
CO2 per PIB

Banc Mundial, 2019 Banc Mundial, 2014CSIC, 2014



1.1 L’aflorament del capitalocè



1. L’aflorament del capitalocè
Problemàtiques
- Exponencialitat de les tendències 

poblacionals, econòmiques i ambientals
- Alta dependència a RRNN-nR
- La gran acceleració de 1950-actualitat

Les activitats econòmiques no determinen tant 
sols les relacions humanes o la relació societat-
naturalesa sinó també les naturalesa-
naturalesa a escala global

Edat geològica: Etapa en la història de la 
terra amb unes característiques climàtiques, 
fenòmens geològics i formes de vida. 



1. L’aflorament del capitalocè
Característiques de 
l’antropocè/capitalocè

1. L’ésser humà es converteix en el principal 
agent mobilitzador de RRNN amb 
caràcter geològic

2. Canvis en el clima degut a l’acumulació 
de CO2 i metà a l’atmosfera

3. Discussió sobre els criteris definitoris. 
Discussió semàntica capitalocè/antropocè



1. L’aflorament del capitalocè
Què justifica haver arribat fins aquí?
- No se sabia?
- No s’ha volgut donar resposta?
- Es considera que és compatible creixement i 

sostenibilitat de la vida a la terra



1. L’aflorament del capitalocè
I tot aquest creixement ha millorat el benestar humà?



1. L’aflorament del capitalocè
I hem millorat en termes 
mediambientals?



1. L’aflorament del capitalocè
Què ens ha dut fins aquí?



1. L’aflorament del capitalocè
Què ens ha dut fins aquí? Major productivitat

Problemes respiratoris

Pèrdua de biodiversitat

Pèrdua de fertilitat del sòl

Menor segrest de carboni

Les externalitats no són simples “errors de 
mercat”



1. L’aflorament del capitalocè
Què ens ha dut fins aquí?

- Altres elements del funcionament econòmic: 
- Descompte del futur 
- No-aplicació del principi de precaució

- Ancoraments psicològics
- Identitats individuals
- Necessitats i satisfactors



1. L’aflorament del capitalocè
El creixement no és una opció, és un requeriment en el 

sistema capitalista que sosté la capacitat de 
reproducció del capital  És una precondició

El volum de recursos 
circulant ha de ser 
cada vegada més 

gran*

Pressió sobre els límits 
biofísics del planeta

* l’únic que es pot fer és desplaçar
aquesta necessitat cap al futur o 
cap a altres territoris



2. Els límits biofísics
1. Els límits biofísics al creixement més clars són els de recursos materials 

esgotables
- Ús de combustibles fòssils: densitat energètica, vector apropiable i 

acumulable
- Ús d’altres recursos no renovables: 

- Minerals no energètics: dispersió
- Ocupació del sòl

- Ús de recursos renovables
- Aigua
- Elements biològics



Steffen et al., 2015

2. Els límits biofísics
2. Límits planetaris Manteniment de les funcions de regulació

- Llindars sota els quals és possible 
el manteniment dels processos del 
sistema terra
- Per a cada procés té una unitat 
diferent
- Es mesura en termes de risc 
donada la incertesa
-No fa referència a RRNN no 
renovables



2. Els límits biofísics
CANVI AMBIENTAL GLOBAL
Principals dimensions irreversibles
- Canvi climàtic
- Pèrdua de biodiversitat

Aquests processos, generen impactes que 
afecten directament a la qualitat de 
vida i la seguretat de les persones. 

http://cambioglobal.uc.cl/comu
nicacion-y-recursos/que-es-el-
cambio-global



2. Els límits biofísics

Escalfament global: augment de la temperatura 
mitjana dels oceans i de l’atmosfera terrestre. En 
l’actualitat, aquest procés està directament 
relacionat amb l’augment dels gasos d’efecte 
hivernacle existents a l’atmosfera

CANVI CLIMÀTIC I 
ESCALFAMENT GLOBAL



2. Els límits biofísics

Components afectades pel canvi climàtic
- Canvis en la composició i circulació atmosfèrica
- Canvis en la circulació i composició de l’oceà
- Canvis en el cicle hidrològic
- Canvis en la superfície terrestre (usos i 

ecosistemes)

CANVI CLIMÀTIC I 
ESCALFAMENT GLOBAL



2. Els límits biofísics
CANVI AMBIENTAL GLOBAL SI. LOCAL, TAMBÉ

Degradació local dels 
recursos i processos 
d’expulsió de la 
insostenibilitat +
Pèrdua de sobirania



3. Les propostes as usual
Model IPAT per a la identificació de l’impacte global de qualsevol 

activitat humana (Barry Commoner, ~1970)

I = P · A · T

I = Impacte
P = Població = persones
A = Afluence (consum) = 

recursos/persona
T = Tecnologia = impacte generat/recurs

Com podem reduir l’impacte ambiental?
Aplicable a: us de RRNN, contaminants, etc.



3. Les propostes as usual
Evolució  La desmaterialització

Capten les emissions per càpita estatals, l’evolució del factor T 
(impacte/recurs)?

Our World in 
Data, 2019



3. Les propostes as usual
Evolució 

Gierlinger, 2012

Davis et al. 2010



3. Les propostes as usual
Evolució  



3. Les propostes as usual
Evolució esperada del Business as usual tenint en compte els 
límits del creixement (Nieto et al., 2020)



3. Les propostes as usual



4. La visió de l’economia ecològica
Quina concepció de la naturalesa 
té l’economia neoclàssica?



4. La visió de l’economia ecològica

FÍSICA

BIOLOGIA

SOCIETATS

ECONOMIA

QUÍMICA

Estudi de l’administració 
correcta dels recursos 
escassos en els seus 
diversos usos possibles, per 
satisfer les necessitats 
humanes (economia 
biofísica)



4. La visió de l’economia ecològica

Entendre les societats com 
a organismes que 
s’apropien de recursos, 
generen residus i en què a 
major similitud amb els 
processos naturals i més 
divers, serà més resilient.



4. La visió de l’economia ecològica

I = PAT
- Població
- Consum

- Deixar d’imposar 
càrregues al futur

- Repensar necessitats 
i satisfactors

- Tecnologia com a 
acompanyant



4. La visió de l’economia ecològica
COM ES DISTRIBUEIX EL CONSUM ENTRE PAÏSOS I GRUPS SOCIALS?

- Es considera sovint que l’ecologisme és una fase dels països 
desenvolupats

- El 10% més ric 
consumeix el 
59% dels 
recursos 
mundials 
(Magdoff, 
2015)

- I suposen el 
49% de les 
emissions de 
CO2 (OXFAM)



4. La visió de l’economia ecològica
COM ES DISTRIBUEIX EL CONSUM ENTRE PAÏSOS I GRUPS SOCIALS?

(Milanovic, 2015)

Desigualtat en els
ingresos segons
l’índex de Gini



5. Sectors estratègics en la transició

1. Les energies renovables produeixen sobretot electricitat. La major part de l’energia primària es 
destina a processos industrials de calor o moviment mecànic

2. La TRE mitja de les renovables és sobre 20:1. Abans era 100:1. Com a mínim això vol dir 
destinar 5 vegades més part de la inversió a les energies (considerant preus relatius=1).

3. Algunes fonts (sol, vent) són inesgotables, però els dispositius que capturen la seva energia 
estan fets de materials que s’esgoten  Nova dependència dels països exportadors d’aquests 
materials

4. Els entorns geogràfics de màxim aprofitament de les renovables són limitats. A Espanya s’han 
esgotat ja els camps de vent de nivell 6, de vents forts i constants.

5. L’establiment d’energies renovables (construcció, desplegament i manteniment) són 
subsidiàries de combustibles fòssils (energy trap)

6. El creixement exponencial de totes maneres trobaria el límit en la finitud dels entorns 
geogràfics on establir-se i dels materials esgotables. 

7. Cal tenir en compte però el potencial de millora d’eficiència energètica també.

L’ENERGIA (Emilio Santiago Muíño, 2018)



5. Sectors estratègics en la transició

1. El transport de biomassa ha augmentat en 52 vegades en els darrers 25 anys
2. Transport crematístic vs transport necessari
3. Equilibri de Pfaundler
4. Formes de transport i contaminants
5. El transport en l’oci
6. Les infraestructures de transport i el transport col·lectiu
7. Models autocentrats a llarg termini

EL TRANSPORT



5. Sectors estratègics en la transició

1. Paper de la revolució verda
2. Els aliments en el PIB i en el consum
3. Intensificació laboral
4. Despoblament rural i abandonament rural
5. La sobirania i la capacitat de càrrega dels territoris
6. Conservació de la diversitat genètica silvestre i cultural
7. Dumping en els països del sud global
8. Dieta i canvi cultural

ELS ALIMENTS


