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     PETJA ECOLÒGICA



  

Si agafem com a índex del “pes” sobre el 

medi de la nostra manera de viure, 

l'”empremta” ecològica d'aquest en 

superfície terrestre necessària ens dóna 

uns resultats insostenibles.



  

Els investigadors han calculat que l'espai 
bioproductiu per persona és de 1,8 hectàrees (dades 
de l'any 1998).

S'han de tenir en compte les necessitats de matèries 
i d'energia, tant la necessària per absorbir residus de 
producció com del propi consum, afegint-hi l'impacte 
de l'hàbitat i de les infraestructures necessàries.

* Gianfranco Bologna et al., pp 86-88



  

Un europeu mitjà consumeix 
l'equivalent a 4,5 hectàrees. 

Si tota la humanitat consumís a aquest 
ritme, es necessitarien 2,5 planetes Terra 
per a poder viure.



  

Un ciutadà dels Estats Units consumeix 
per terme mitjà l'equivalent a 9,6 
hectàrees. 

Si tota la humanitat consumís a aquest ritme, es 
necessitarien 5,3 planetes Terra per a poder 
viure.



  

En canvi, els africans tenem una 
petjana ecològica mitja de 1,4. 

Si tota la humanitat consumís com els africans, 
amb l'únic planeta Terra que tenim n'hi ha prou 
per a poder viure.

I si tothom visqués com tu, 
quants planetes necessitaríem?

http://www.tuhuellaecologica.org/



  

Actualment, la mitjana mundial és de 
2,7 hectàrees. 

És a dir, necessitem més d'un planeta, 
necesitem 1,5.



  

Consumim massa recursosConsumim massa recursos
 una conseqüència: el zenit del petrolipetroli

Generem massa residusGenerem massa residus
 una conseqüència: el canvi climàtic



  

Què és el zenit de petroli?

• El zenit del petroli es el 
moment en que no es pot 
continuar augmentant l'extracció 
de petroli.

• És el moment en que la 
produccióproducció mundial de petroli 
comença a disminuir, de 
manera irreversible.

• No vol dir que el petroli 
s’acabi, vol dir que extreure’l és 
massa car, perquè cada vegada 
cal més petroli per extreure el 
petroli.



  

I aquest moment és...

    ...ara!



  

“Un análisis comparativo de 14 pronósticos recientes 
elaborados entre 2006 y 2008, concluye que, a pesar de 
la existencia de múltiples incertidumbres, es probable 
que el cenit de la producción de petróleo tenga lugar 
antes de 2030 y que existe un riesgo significativo de que 
dicho momento se concrete en la próxima década. Frente 
a esta evaluación, resulta verdaderamente preocupante 
constatar cómo la mayoría de países no está 
considerando seriamente aplicar políticas preventivas y de 
gestión del riesgo.”

La segunda mitad de la era del petróleo, per Mariano Marzo, El Pais, 21 ENE 2010.

Més info: http://www.cenit-del-petroleo.com/

I aquest moment és...

    ...ara!



  

Els països en gris no produeixien petroli
Els països en verd són productors de petroli
Els països en vermell són productors de petroli que ja han 
passat el seu zenit de petroli

I aquest moment és...

    ...ara!



  

Per què és tan important el petroli?
Quantes persones calen per moure un cotxe?



  

Per què és tan important el petroli?
• Un dipòsit de benzina d’un cotxe conté 8.000 

hores de treball humà.
• Si treballes 8 hores cada dia, 46 setmanes l’any, i 

5 dies per setmana, això equival a...
 més de 4 anys de treball!!

• No som conscients de la quantitat d’energia que 
tenim a l’abast, a l’instant, cada dia.

• Cap societat humana havia tingut mai 
abans en la historia tanta energia i amb 
tanta concentració



  

Transition Training 2007

Per què és tan important el petroli?



  

El transport només és el principi...
● L'utilitzen per fabricar materials com el plàstic, la 

pintura, els medicaments...
● Molta de la roba que usem està feta de petroli!
● Agricultura: els nostre menjar depèn del petroli!
● És bàsic per la industria.
● S'utilitza per generar electricitat.

Per què és tan important el petroli?



  

Per què és tan important el petroli?
No es pot substituir!!

● Els altres recursos no renovables, carbó, gas 
natural, urani... també són a prop del seu zenit.

Cal utilitzar el petroli que queda de manera estratègica!

● Si no canviem el model de producció i consum, 
amb les energies renovables no hi ha prou!

● No es poden fer avions solars!
● Necessitem petroli per construir i mantenir els parcs 

eolics.
● ...



  

A la història, mai cap país ha separat el 
creixement econòmic de l'ús d'energia



  

A la història, mai cap país ha separat el 
creixement econòmic de l'ús d'energia



  

Els països més rics són els que més petroli 
consumeixen...

http://www.worldmapper.org/
Area de paísos en proporció al seu 
consum de petroli.



  

...i els que més contaminen.

http://www.worldmapper.org/
Area de paísos en proporció a les 
seves emissions de CO2



  

I el consum d'energia continua creixent, i creixent...



  

Davant d'aquesta situació: 



  

Decreixement



  

Què és el decreixement?
 És la renuncia conscient a la fe en el creixement econòmic:

 - com a solució a tots els problemes.

 - com a font de benestar.

 - com a únic model imaginable. 

 - com a protagonista en
   la nostra societat.



  

Què és el decreixement?
 

És la proposta d'introduir al nostre consum diari altres criteris 

que no siguin únicament el preu: 
● creació de desigualtat
● durabilitat
● proximitat
● necessitat real vs. creada
● ...

Un exemple:  

http://www.youtube.com/watch?v=d7aQInsH6cc



  

T'imagines...
- Intercanviar, compartir, reciclar, comprar de 2a mà la roba? 

- No recanviar el mòbil pel simple fet de que te'n regalen un altre?

- Desplaçant-te en bicicleta diàriament?

- No comprar aliments que vinguin en bosses?

- Intentar arreglar un electrodomèstic, fins i tot amb les teves

 mans, abans que llençar-ho i comprar-ne un de nou?

. 



  



  



  



  

Gràcies!!Gràcies!!

...preguntes?

Per tenir més informació:

● http://decreixementacampadabcn.wordpress.com/
● http://teoriadeldecrecimiento.jimdo.com/
● http://www.cenit-del-petroleo.com/
● http://www.tuhuellaecologica.org/

http://decreixementacampadabcn.wordpress.com/
http://www.cenit-del-petroleo.com/
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