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HUMANITATS
Nom i contacte de qui emplena la fitxa:
Jordi Mir Garcia (jordi.mir@upf.edu), Departament d’Humanitats (UPF)
Grau/s d’aplicació de la fitxa:
grau en Global Studies; grau en Humanitats
Temàtica proposada:
PRINCIPIS I VALORS DE LA SOSTENIBILITAT
Assignatures:
Principis, Valors i Reptes de la Sostenibilitat; Temes Fonamentals de Filosofia.
Nota: aquestes són les assignatures on es desenvolupen aquests coneixements i activitats. Però el seu plantejament interdisciplinari i interseccional ens pot portar a molts d’altres.

Temes específics que es tractaran:
1. Què és la sostenibilitat?
2. Quins principis fonamenten la sostenibilitat?
3. Quins diferents valors estan vinculats a la sostenibilitat?
4. El nostre sistema econòmic és sostenible?
5. La sostenibilitat més enllà de la crisi ecològica
Activitats de seminari que es poden desenvolupar:
• Analitzar i debatre les diferents concepcions de sostenibilitat existent: ONU, diferents organitzacions
i persones especialistes en la matèria.
• Analitzar i debatre la relació entre la sostenibilitat, l’ètica i la política.
• Analitzar i debatre la configuració dels objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU.
• Analitzar i debatre la relació entre les desigualtats de gènere, la crisi ecològica i el sistema econòmic.
• Analitzar i debatre diferents mesures que s’estan desenvolupant per fer possible la sostenibilitat i
el seus resultats.
* En la majoria de les seves concepcions, la sostenibilitat ja és una realitat interseccional. En analitzar els ODS, per exemple,
haurem de treballar clima, economia, gènere... Més enllà d’aquesta interseccionalitat, hi ha activitats que la fan explícita per
analitzar (activitat 4).

Referències bibliogràfiques:
•

CASAL, P.; POGGE, T.; STEINER, H. Un reparto más justo del planeta. Madrid: Trotta, 2016.

•

FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. Poliética. Losada, 2003.

•

FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. Ética y filosofía política. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2000.

•

KLEIN, Naomi. Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima. Barcelona: Ediciones Paidós,
2015.

•

RIECHMANN, Jorge. Ética extramuros. Madrid: UAM Ediciones, 2017.

•

RIECHMANN, Jorge. Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros. Barcelona: MRA ediciones, 2020.

•

SEN, Amartya. La idea de justicia. Madrid: Taurus, 2010.

•

SINGER, Peter. Ética práctica. Madrid: Akal, 2009.

•

STIGLITZ, Joseph E. Cómo hacer que funcione la globalización. Madrid: Taurus, 2006.

Nota: En ser un plantejament interdisciplinari i interseccional són moltes les realitats que es poden treballar. En presentem una
petita selecció que es pot ampliar.

Altres recursos (informes, recursos audiovisuals, etc.):
•

Utopia i iogurt. 2018. Disponible en línia: <https://www.youtube.com/watch?v=_hmoq7d1Y6I>

•

GNUTTI, Rudy. In the Same Boat. 2016.

•

HERRERO, Yayo. “Los feminismos ante la crisis socioecológica”. Conferència al MACBA. 2017.
Disponible en línia: <https://www.youtube.com/watch?v=xlEgyFpzTTg>

•

MOORE, Michael. Sicko. Disponible en línia: <https://www.youtube.com/watch?v=dVdaosweLF8&feature=emb_title>

•

MOORE, Michael. ¿Qué invadimos ahora? Disponible en línia: <https://www.youtube.com/watch?v=wN_YS-qhTcc>

•

STEVENS, Fisher. Antes que sea tarde. 2016. Documental disponible en línia: <https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY>

Nota: En aquest apartat hem recollit diferents recursos audiovisuals atenent el potencial que poden tenir per comunicar i facilitar debats en sessions breus.

Fonts de dades (bases de dades o informes amb dades):
•

UN. Global Sustainable Development Report. Disponible en línia: <https://sustainabledevelopment.
un.org/globalsdreport/>

•

GENERALITAT DE CATALUNYA. Informe anual sobre el medi ambient a Catalunya. Disponible en
línia: <http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/
medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/informe-anual-sobre-el-medi-ambient-a-catalunya/>

•

GENERALITAT DE CATALUNYA. Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Disponible en línia:
<https://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina/publicacions/informes_catalunya/>

•

Ecologistas en Acción. Informes. Disponible en línia: <https://www.ecologistasenaccion.org/publicaciones/informes/>

Nota: En ser un plantejament interdisciplinari i interseccional, són moltes les bases de dades o informes que es poden utilitzar.
En presentem una petita selecció, centrada especialment en la crisi ecològica.

