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I. Antecedents i origen del concepte “decreixement”:
 Teoria Crítica i “Crítica de la Raó Instrumental Pura” (Horkheimer,
1937).
 Grup “Socialisme o barbàrie”, anys 50, (Castoriadis, Lefort, Morin)
 Nicholas Georgescu-Roegen La llei de l'entropia i el procés econòmic,
1971  bio economía o economia ecològica (La llei de l’entropia i el
procés econòmic).  «És impossible un creixement exponencial
indefinit en un medi ambient que és finit»
 The Limits to Growth ('Els límits del creixement'), publicat el 1972 pel
MIT i conegut com Informe Meadows.  Comissió Mansholt i el
“Creixement Zero”.

Primera formulació (explícita) per André Gorz (precursor de
l’ecologia política) el 1972:
“És compatible la supervivència del sistema capitalista amb l’equilibri
del planeta pel qual el no creixement –i fins i tot el decreixementde la producció material és una condició necessària?”
Primer desenvolupament teòric per Serge Latouche (inici S.XXI):
“El decreixement, com a tal, no és veritablement una alternativa
concreta; seria, més aviat, la matriu que donaria lloc a l'eclosió de
múltiples alternatives. Evidentment, qualsevol proposta concreta o
contraproposta és, a la vegada, necessària i problemàtica”.
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Entrevistas/entrevista%20
a%20Serge%20Latouche_M.DIDONATO.pdf
“Decreixement de Barbàrie” // “Socialisme o barbàrie”

II: El “decreixement”: un concepte multidimensional i
oportú.
Perquè és tan apropiat avui plantejar-se el decreixement?
La crisi actual és una crisi multidimensional perquè ha estat
provocada per un model de desevolupament amb unes
característiques socials, econòmiques, polítiques, ambientals i
culturals determinades (globalització neoliberal). No és, per
tant, únicament una crisi econòmica o financera.
El decreixement, com a concepte multidimensional, s’adreça a
(resoldre) una crisi multidimensional (i per tant, civilitzatòria)
responent a múltiples preguntes o qüestions:

Dimensió política: com decidir unes propostes de futur d’una
forma diferent ?  decreixement i re politizació i democràcia
radical.
Dimensió econòmica: com produir i distribuir la riquesa d’una
forma diferent?  decreixement i de construcció de les bases
del capitalisme, tot desmitificant el PIB.
Dimensió ambiental: com revertir l’impacte ambiental de l’actual
model de desenvolupament? Decreixement i eco innovació i
justícia ambiental.
Dimensió cultural/antropològica/filosòfica: com interpretar
l’existència humana d’una forma diferent? De la producció a la
creació  cap a una societat menys banal i consumista.

III. El factor “constrictiu”: decreixement i crisi enèrgetica
Es possible sostenir en el futur l’actual model de civilització amb el recursos
energètics existents? Antonio Turiel (crashoil.blogspot.com)
 Com podem interpretar el peak oil i l’exhauriment de recursos naturals
clau?
 Quines conseqüències pot tenir?
 Què és la taxa de retorn energètic?
 Què ens diu sobre la nostra forma de viure?
 El “fracking” com a símptoma.
 Problematitzant l’eqüació IPCT: com reduir el nostre impacte ambiental.

 Com podem interpretar el peak oil?

 Quines conseqüències pot tenir el peak oil?

 Què és la taxa de retorn energètic (TRE-EROI)?
Es el quocient de la quantitat d'energia total que és capaç de
produir una font d'energia i la quantitat d'energia que és
necessari emprar o aportar per explotar aquest recurs
energètic. La fórmula és TRE=Energia total de la font/Energia
invertida.

Un quocient menor o igual que 1 indica que l'energia de la font
és menor o igual a l'energia consumida, per tant una font
d'energia serà tant millor com més gran sigui la seva TRE, ja
que això implica que s'obté una major quantitat d'energia
neta utilitzable per cada unitat d'energia invertida en ella.

• L'exemple més clàssic de la taxa de retorn decreixent és el de
l'explotació industrial dels jaciments de petroli: cap a la meitat del
segle XIX, moment en el qual el principal productor de petroli del
món eren els Estats Units, per extreure un barril de petroli cru,
tan sols era necessari invertir un 1% de l'energia continguda en
aquest, és a dir, s'obtenia una TRE de 100.
• Si els primers jaciments contenien un petroli d'altíssima qualitat a
escasses profunditats, en llocs accessibles i fàcils d'explotar,
l'energia necessària per a la recerca, prospecció petroliera,
perforació petrolífera, bombeig i transport era molt poca.
L’energia eòlica i la solar tenen una TRE < 10 però tenen un impacte
ambiental molt limitat i són renovables (per tant la TRE no té
perquè decrèixer en el temps).

 Què ens diu la TRE sobre la nostra forma de viure?
• La taxa de retorn energètic (TRE) d'una societat ens permet fernos una idea de com estem de lluny o de prop del col·lapse
energètic. Segons Turiel, és raonable pensar que el valor
econòmic que la societat atorga a l'energia és inversament
proporcional a la TRE.
• Si la TRE mitjana de les fonts d'energia que nodreixen una societat
és de 10 això vol dir que un 10% de l'energia total s'ha usat per
produir aquest 90% d'energia neta que aprofita la societat per a
la producció de béns i serveis.

 El “fracking” com a símptoma.

• I encara més greu: com podrem encarar l’exhauriment
de recursos naturals (no renovables) dels quals som
cada dia més dependents (grafè, nikel, or, coure, urani,
etc...)?

 Tot problematitzant l’eqüació IPCT:
L'equació IPCT ens permet avaluar l'impacte ambiental I, a partir del producte
de tres variables: la població P que produeix aquest impacte, el consum C
de béns i serveis que aquesta realitza per a satisfer les seves necessitats i,
l'impacte ambiental T produït per la tecnologia disponible per produir
aquests béns i serveis (també denominada eficiència tecnològica).

IPCT = POBLACIÓ (nombre de persones) X CONSUM productes
persones

X TECNOLOGIA

impacte
productes

IPCT, eco ficiència i eco efectivitat:
 Eco eficiència= fer el mateix amb menys impacte (paradigma Smart Cities)
 Eco efectivitat = fer les coses correctes correctament (paradigma
l’Agroecologia)

Crítica a l’eco eficiència:
L’ecoeficiència optimitza l’eficiència i l’impacte ambiental i
d’aquesta manera redueix els residus associats amb l’activitat
industrial, però no els elimina. Així, només retarda un
eventual declivi ecològic:
 “Fer-ho menys malament no vol dir fer-ho bé”.
L’eco eficiència és un enfocament reactiu, que no s’adreça al
redisseny necessari dels fluxos materials entre l’activitat
humana i el seu entorn; per tant, l’eco eficiència, a llarg
termini, no resol el dilema que planteja l’eqüació IPCT. A la
llarga pot ser contraproduent per efecte rebot.
L’eco efectivitat ens “convida” a fer altres coses millors, no les
mateixes coses de forme millor (amb menys impacte).

IV. El factor “decisiu”: Decreixement, Nova Cultura del
Territori (NCT) i Procomuns.
Què passa en el territori?
El “turbocapitalisme” requereix d’una transformació contínua i accelerada
d’un territori que es mercantilitza més i més. Aquestes transformacions
del territori tampoc es veuen sotmeses a cap control democràtic i es
justifiquen pel discurs hegemònic (“mantra”) de la creació de llocs de
treball, la necessitat de competir en un món globalitzat, etc...
NCT= una nova forma d’entendre i d’entendre’s amb el territori...
 NCT  combinar i compassar decreixement amb transició energètica
amb una visió del territori basada en els principis de “integralitat”,
“sostenibilitat” i “equitat”.
 Importància de “revaloritzar” i “dignificar” el sector primari i superar “el
divorci entre camp i ciutat.

1.
2.
3.
4.
5.

Capgirar els impactes ambientals severs amb polítiques més
sostenibles, a escala comunitària
Diversificar els sectors econòmics del territori
Permetre un desenvolupament endogen que tingui en compte
les especificitats del territori i dels seus habitants
Facilitar la cohesió social i la identitat comunitària així com la
creativitat social
Recuperar la sobirania política introduint elements de
democràcia més directa i participativa

V. La viabilitat política del decreixement:
L'estudi, realitzat per Stefan Drews i Jeroen van den Bergh, ha estat
publicat a la revista Global Environmental Change. (07/11/2017)
http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia1345667174054.html?noticiaid=1345714268999

Resultats:
Més d’un terç de la població espanyola (37%) preferiria ignorar o
aturar el creixement econòmic per aconseguir la sostenibilitat
ambiental.
Aquesta és la principal conclusió d'un estudi realitzat per
investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la
Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) després d'avaluar
l'opinió pública sobre el creixement econòmic, el medi ambient i la
prosperitat a través d'una enquesta en què ha participat un miler de
ciutadans espanyols.

 Respecte a quan creuen que el creixement econòmic podria arribar
a la seva fi en els països rics industrialitzats, els enquestats van
aportar respostes que van des d'una visió molt pessimista a una
molt optimista.
- Un considerable 44% creu que el creixement econòmic podria
aturar-se en els propers 25 anys.
- A l'altre extrem, gairebé el 30% creu que el creixement podria ser
infinit.
Les raons socioeconòmiques (com la desigualtat) tenen més pes
que les ambientals (per exemple, l'escassetat d'energia) a l’hora de
justificar les creences en la fi del creixement. Una gran confiança
en la tecnologia i en l'enginy humà són les principals raons
argumentades pels qui creuen en el creixement il·limitat.

Els resultats suggereixen que no només hi ha polarització
d'opinions entre els acadèmics, sinó també entre el públic en
general. Els responsables polítics poden aprendre de l'estudi que
l'objectiu social del creixement econòmic és qüestionat per
moltes persones tant per motius socials com ambientals"
Ja tenim dos elements que expliquen perquè encara una majoria de
ciutadans creuen en el creixement il·limitat:
 la no consciència sobre finitud dels recursos no renovables
 el tecno-optimisme i la tecnocràcia que imposa un model de
globalització neoliberal

VI. De la necessitat virtud: l’oportunitat del decreixement
La idea de promoure els cercles per a la sostenibilitat territorial
sorgeix de la necessitat de construir, difondre i socialitzar amb
eficàcia una nova cultura del territori (NCT).
• Què és un cercle per a la sostenibilitat (i el decreixement)?







Primer...més sentit comú que grans teories
Concepte de xarxa crítica en MMSS
Disseminació d’espores i conreus socials
Formes alternatives de participació política i social
Formes més deliberatives de prendre decisions
Democràcia radical...

Els cercles per a la sostenibilitat han de permetre posar en contacte, en un
territori determinat, observadors, educadors i agents a favor del canvi
cultural (NCT).

VI. De la necessitat virtud: l’oportunitat del
decreixement.
 Decreixement i sobirania: repartiment del treball i consum polític.
 Decreixement i autonomia: com més poderosa és una societat –
per les seves capacitats i mitjans tecnològics- més impotent se sent
l’individu, que experimenta una ansietat sobre la seva condició que
l’impulsa a trobar alguna cosa a la qual aferrar-se.
 Decreixement i convivencialitat: el conreu de les relacions socials
com a antídot al consumisme desenfrenat.
 Decreixement i cura: la desmercantilització i el repartiment de
l’atenció a l'altra.
 Decreixement i desmaterialització: de la producció a la creació.

VI. De la necessitat virtud: l’oportunitat del
decreixement.
Si reprenem la definició de Latouche: “El decreixement, com a tal, no
és veritablement una alternativa concreta; seria, més aviat, la
matriu que donaria lloc a l'eclosió de múltiples alternatives.
Evidentment, qualsevol proposta concreta o contraproposta és, a la
vegada, necessària i problemàtica”.
El gran repte és que a través de múltiples experiències alternatives
aconseguim descolonitzar el “creixentisme” de l’imaginari social.
Alguns exemples en aquesta línia que recull el llibre Decreixement
vocabulari pera una nova era:
Auditoria del deute, moneda social, pro comuns digitals, horts urbans, renda
bàsica, eco comunitats, fires d’intercanvi, microcrèdits, cooperatives de
consum, etc...

Moltes gràcies

