
Els límits 
del creixement

Col•lapses:

Durant les últimes dècades, la 
humanitat s’ha comportat amb el 

planeta Terra com si tinguera davant 
seu la GALLINA DELS OUS D’OR: 

abundants recursos naturals fàcils 
d’obtenir. Consideràvem que la gallina 
era nostra i que com més l’explotàrem 

més tresors obtindríem i més grans. 
Llavors rebregàrem els mars i els sòls, 

contaminàrem les aigües i l’aire. El final 
d’aquesta història és fàcil d’endevinar: 

el mateix que en el cas de la nostra 
malmesa gallina.

CONTACTA AMB:
alacant@entrepobles.org

MÉS INFORMACIÓ:
www.entrepoblesalacant.wordpress.com/

www.entrepueblos.org 
www.ecologistasenaccion.org
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PATROCINA

“Això ja ho han dit 
moltes vegades i 

no ha passat res…”

Vols exposar els panells a la teua escola, institut, 
universitat, centre de treball, associació…? 

www.entrepueblos.org www.eis.uva.es/energiasostenible

Universidad de Valladolid

Grupo de 
Energía y 
Dinámica de 
Sistemas

www.entrepueblos.org www.eis.uva.es/energiasostenible

Universidad de Valladolid

Grupo de 
Energía y 
Dinámica de 
Sistemas
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s Actualment som part d’un sistema en 
col•lapse. Hem hagut de dependre 

del petroli i derivats per a mantenir 
l’incontenible tren de vida “occidental”. 

Els interessos econòmics de les grans 
multinacionals influeixen decisivament 
en les polítiques governamentals dels 

països que donen suport al model 
capitalista de creixement il•limitat. Un 
exemple d’açò són els tractats de lliure 
comerç que regulen acords comercials 

entre estats, en els quals es cedeix tot el 
poder a les grans corporacions i es lleva 

la sobirania als pobles.



El progressiu esgotament 
dels jaciments convencionals 
de combustibles fòssils està 

fent que les companyies 
multinacionals recórreguen a 

recursos molt difícils d’extraure. 
Es coneixen les seqüeles i 

els riscos greus associats a la 
fracturació hidràulica, o fracking, 
una de les agressives tècniques 

utilitzades per a l’extracció 
d’aquests recursos que no 

contribueix a mitigar el canvi 
climàtic, ja que prolonga la crema 
de combustibles fòssils i genera 
fuites de metà a l’atmosfera, un 
potent gas d’efecte hivernacle.

La solució no està només en el 
canvi de tecnologies. L’obstacle 
principal que impedeix resoldre 

la situació de col•lapse és el 
sistema de relacions de poder, 
−autoritat, abusos, privilegis, 

apropiació, falta d’equitat−, que 
gaudeix una minoria.

Aquests panells pretenen 
conscienciar sobre el problema 
d’aquest creixement sostingut 
i irracional. Molts dels canvis 

que el món necessita comencen 
en tu i en les teues accions 
més comunes (el consum 

crític i responsable, la teua 
forma de transportar-te, la 

teua alimentació) i també en 
el teu compromís amb accions 

polítiques col•lectives.

Associar-nos, informar-nos, 
col•laborar, mobilitzar-nos, 

denunciar i incidir políticament, 
són algunes de les moltes coses 
que podem dur a terme per a fer 

del món un lloc veritablement 
sostenible i 

pròsper per a tots 
els pobles.

Panells
1. Els límits del creixement
2. La vertadera sostenibilitat
3. Col•lapses: no vivim sols, som part d’un ecosistema
4. Què està passant amb el petroli?
5. Esprement-ne les últimes gotes. Mereix la pena?
6. Nuclear, gas, carbó, són la solució?
7. Les renovables són el futur... però són limitades
8. Adéu a la cultura d’usar i tirar
9. Què fem amb el nostre model de vida?
10. De l’economia del creixement...
11. ... a les economia del «bon viure»
12. Què puc fer jo?

La nostra qualitat de vida 
no hauria d’estar lligada al 

consum irracional de recursos, 
per exemple, a consumir 

aliments que recorren milers de 
quilòmetres abans d’arribar a 

la nostra taula, o a la utilització 
excessiva del cotxe per a les 

activitats quotidianes.

Hi ha alternatives de present 
i de futur, com les energies 
renovables, però aquestes 
han d’estar acompanyades 
d’un gran canvi en la nostra 
forma de produir, consumir i 
distribuir l’estalvi d’energia i 

els recursos naturals. Aquestes 
alternatives porten anys forjant-

se en moviments socials i 
experiències en tot el planeta: 

horts urbans i agroecologia, 
xarxes de consum, banca ètica, 
monedes locals, l’accés lliure al 
coneixement, xarxes de suport 

mutu, organitzacions ecologistes, 
feministes, de solidaritat 

internacionalista, etc. 
Es pot passar d’una economia 
pensada per als capitals a una 
economia pensada per a les 

persones, una economia basada 
en la cerca del bon viure.

Objectius de l’exposició 
“Els límits del creixement”:

De l’economia pensada 
per als capitals...

... a l’economia pensada 
per a les persones


