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De Sòcrates a Descartes acabant en Edgar Morin... 

Només se que no 

se res... 

Mètode cartesià 

La complexitat és una paraula 

problema i no una paraula 

solució  



Els aspectes ambientals són aquelles parts resultants d'una activitat, 

producte o servei, que poden repercutir sobre les condicions naturals 

del medi ambient, donant lloc a alteracions o modificacions 

específiques (impacte ambiental).  

 

 

Impacte ambiental: qualsevol canvi en el medi ambient, sigui advers o beneficiós, com a resultat total o parcial 

dels aspectes ambientals. 

Causa (es): Aspecte ambiental 

 

Efecte (s): Impacte ambiental 

Per començar una definició: 



Totes les organitzacions, com a conseqüència de la nostra activitat, 

tenim una repercussió sobre el medi ambient, generant, en major o 

menor mesura, un impacte ambiental. 

La història de la humanitat és la història de la nostra forma de 

relacionar-nos amb el medi. 



Previsions d'evolució de la població humana al món segons les 

Nacions Unides. Font: Population Division on the Department of 

Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat 

(2009). 'World Population Prospects: The 2008 Revision. 

Highlights'. New York: United Nations 

El 54,5% de la població mundial ja viu a 

les ciutats, i arriba al 75% a Europa i al 

82% als EUA 
La Vanguardia 07/05/2017 



El pensament predominant al món occidental ha considerat a l’espècie 

humana com a espècie dominant al planeta.  

 

Com a tal no està sotmesa a restriccions per la natura i els problemes que 

van apareixent es poden anar resolent amb els avenços tecnològics i la 

gestió. 

Dossier: Petroli: Passat, present i futur. Perspectives del preu del petroli. Caixabank. Març 2016 



Per tant amb aquest anàlisi lineal a cada aspecte ambiental (causa) 

que provoca un efecte (impacte ambiental) li correspon una solució  

(tecnològica o de gestió) ... 

 

Però...funcionen així els aspectes 
ambientals? 

Teoria                                        Praxis 



Anem a veure alguns exemples d’aspectes ambientals: 



Activitat: vacances familiars (família 

Arroyes-Serra any 2011) 

 

Aspecte ambiental : utilització de 

diferents mitjans de transport durant 

les vacances 

 
Impacte ambiental: contaminació 

atmosfèrica per emissions de CO2 a 

l’atmosfera 



Activitat: vacances familiars (família 

Arroyes-Serra any 2011) 

 

Aspecte ambiental : ??? 

 
Impacte ambiental: ??? 

Quins altres aspectes ambientals podria 

haver considerat a l’hora de plantejar-

me un viatge de vacances? 



Activitat: Venda al detall de productes de 

papereria i material escolar 

 

Aspecte ambiental : generació de residus a les 

botigues 

 
Impacte ambiental: gestió de residus 



Activitat: Venda al detall de productes de 

papereria i material escolar 

 

Aspecte ambiental : ??? 

 
Impacte ambiental: ??? 

Quins altres aspectes 

ambientals ha se 

plantejar-se una cadena 

de botigues a l’hora de 

realitzar la seva 

activitat? 



Activitat: taller de manualitats amb càpsules de Café 

 

Aspecte ambiental : generació i gestió de residus 

 
Impacte ambiental: ???? 



Activitat: taller de manualitats amb càpsules de Café 

 

Aspecte ambiental : potenciació d’un model de consum  

 
Impacte ambiental: augment de la generació de residus 





Activitat: menjador escolar 
 

Aspecte ambiental : consum de recursos  
 

Impacte ambiental: ??? 



Però què ens ajuda a entendre els 
aspectes ambientals 



1. És inqüestionable la complexitat del món i dels fets que en ell 

esdevenen, tot i que alhora, el coneixement científic s'ha entestat 

durant massa temps en desenvolupar teories i idees basades en la 

simplificació i en la linealitat dels fenòmens.  
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 És per això que en un món dinàmic i complex es fa imprescindible 

comprendre el món des d'un nou prisma, basat en termes de relacions 

entre els diferents aspectes (socials, científics, ecològics, econòmics, 

tècnics ...) amb qüestions i preguntes amb una inherent arrel ètica. 

“La part socioeconòmica dels EIA es troba exageradament descompensada a la baixa en comparació a la part 

biofísica. (-) gairebé el 20% dels estudis no contemplen en absolut els aspectes socioeconòmics i la gran majoria 

dels restants ho fa de manera parcial o merament descriptiva.”  
 

Cantó S. I Riera P., Octubre 2002. La vertiente socioeconómica en los estudios de impacto ambiental. En prensa, Revista Ciudad y 

Territorio. Estudios Territoriales. 



 2. Cal posar en valor el diàleg crític entre els sabers de diferents tipus 

(científics, experiencial, tradicional...) per tal d'emetre diagnòstics i 

prendre decisions encertades. 



 3. Cal adquirir coneixements bàsics d'ordre ecològic, econòmic i polític, 

i aprendre a buscar les informacions pertinents per millorar la 

comprensió dels fenòmens i de les problemàtiques ambientals. 
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