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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10627 - Indicadors de Sostenibilitat en Àrees Litorals
Crèdits 0,9 de presencials (22,5 hores) 2,1 de no presencials (52,5 hores) 3 de totals

(75 hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Ivan Murray Mas
ivan.murray@uib.cat

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura és optativa al mòdul d'especialització.

Es centra en l’anàlisi i aplicació pràctica de la teoria de la sostenibilitat des de la geografia crítica, l’ecologia
política i l’economia ecològica.

La transformació turística de les Illes Balears ha fonamentat l’encuny del terme “balearització”, que es
defineix per la transformació turística i urbanística del litoral dels setanta. Aquest model s'ha estés no només
a la resta d'espais de les illes, sinó que s'ha exportat internacionalment.

Aquest procés s'analitzar des de la ciència de la sostenibilitat, tot incidint en l'elaboració de sistemes de
comptabilitat biofísic que ajudin a avaluar els aspectes socioecològics i apuntar elements de debat per a la
recerca d'alternatives més sustentables.

Entre d'altres, es prenen com a referents els projectes d'investigació en els que he participat: al Centre
d'Investigació i Tecnologies Turístiques (CITTIB), al Grup d'Investigació sobre Sostenibilitat i Territori
(GIST) i a l'Observatori de Sostenibilitat i Territori (OST), disponibles al portal http://www.uib.cat/ost/.

D'altres organitzacions en aquest mateix àmbit són: l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM),
Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). D'altres entitats que es dedicaven a l'enfocament biofísic de
l'economia han tancat les seves portes degut a la crisi i per l'escàs interès polític, tot destacant la clausura
del'Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) oel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(que publicava la Memòria socioeconòmica i laboral").

Requisits
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És recomanable que vos introduiu en l'anàlisi de la Sostenbilitat, per a la qual cosa convendria que es
llegísamb antel·lació al curs el llibre de José Manuel Naredo (2010):Raíces económicas del deterioro
ecológico y social. Madrid,Siglo XXI.

Competències

Es treballaran les competències d'anàlisi crítica dels conceptes de desenvolupament i sostenibilitat.

Específiques
* CE-9. Analitzar críticament els conceptes de desenvolupament i sostenibilitat en àrees litorals tant pel

que fa a les activitats humanes desenvolupades com en la seva planificació.
* CE-12. Identificar i ponderar problemes litorals realitzant diagnòstics efectius i realistes que considerin

els usos prioritaris, els assentaments humans i l'activitat econòmica.

Genèriques
* CG-3. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir

d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Es treballarà la vessant teòrica i aplicada del plantejament d'instruments de comptabilitat biofísica de
l'economia, amb l'anàlisi contrastada de diferents propostes metodològiques d'indicadors de sostenibilitat.

Continguts temàtics
1. Antropocè versus Capitolocè

La dimensió global de la crisi ecològica

Dues explicacions: Antropocè versus Capitolocè

2. El combat político-científic en torn al concepte de sostenibilitat
Evolució històrica de la construcció del concepte

Enfocaments normatius en torn la sostenibilitat

Sostenibilitat dèbil i l'economia ambiental

Sostenibilitat forta i l'economia ecològica

3. Turisme i canvi global
La indústria turística a escala planetària

Conflictes socioecològics que acompanyen a la industrialització turística

4. La mesura de la sostenibilitat

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Crítica ecofeminista als Sistemes de Comptabilitat Nacional (SCN)

Indicadors de sostenibilitat dèbil

Indicadors de Sostenibilitat forta

El metabolisme socioeconòmic de les Illes Balears

Metodologia docent

Es proposarà material de treball, per a la lectura crítica i la preparació de tallers sobre el terreny amb equips
externs.

Es prepararà un projecte d'investigació individual sobre la matèria.

Volum de treball
L'estudi i treball autònom serà necessari per seguir les classes teòriques

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Investigació i
comunicació sobre
la Sostenibilitat

Grup gran (G) Estudi de les metodologies d'anàlisi, mesura i debat públic
sobre la Sostenbilitat.

22.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectura crítica Estudi per un posterior comentari col·lectiu de les principals referències
de la matèria

22.5

Estudi i treball
autònom individual

Preparació d'un treball
individual

Investigació individual amb presentació oral. 30
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Es basarà en la participació a les sessions teòriques i pràctiques, i en el treball individual.

Investigació i comunicació sobre la Sostenibilitat

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Estudi de les metodologies d'anàlisi, mesura i debat públic sobre la Sostenbilitat.
Criteris d'avaluació Atenció, participació i contribució

Percentatge de la qualificació final: 10%

Lectura crítica

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (no recuperable)
Descripció Estudi per un posterior comentari col·lectiu de les principals referències de la matèria
Criteris d'avaluació Raonament crític i sistemàtic

Percentatge de la qualificació final: 40%

Preparació d'un treball individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Investigació individual amb presentació oral.
Criteris d'avaluació Sistemàtica, aprofundiment i creativitat

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Més enllà de la bibliografia que aquí es cita, serà imprescindible realitzar la lectura i comentari crític del
material que es proporcioni al campus extens

Bibliografia bàsica

Naredo, José Manuel. (2010). Raíces económicas del deterioro ecológico y social :más allá de los dogmas
. Madrid : Siglo XXI.
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Bibliografia complementària

Andreu, Neus et al. (2003). La mesura de la sostenibilitat del turisme a les Illes Balears. La medida de la
sostenibilidad del turismo en las Illes Balears. Measuring sustainability in tourism in the Balearic Islands.
Palma : Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears.
Artigues, A.A., Bauzà, A., Blázquez, M., González, J., Rullan, O., Vives, S., & Yrigoy, I. (2013). La
profundización de la vía urbano-turística-financiera en Palma (2007-2011) [The deepening of the urban-
tourist and financial dimension in Palma (2007-2011)]. In Observatorio Metropolitano de Madrid (ed.),
Paisajes devastados. Después del ciclo inmobiliario: impactos regionals y urbanos de la crisis, pp. 355-388.
Madrid: Traficantes de Sueños.
Azqueta, D.; Delacámara, G.; Santamaría, M. i Tirado, S. (2004). Contabilidad nacional y medio ambiente.
FUNCAS, Madrid.
Blázquez Salom, Macià; Murray, Ivan i Garau, Joana Maria (2002). El tercer boom. Indicadors de
sostenibilitat del turisme de les Illes Balears 1989-1999. Palma :Centre d'Investigació i Tecnologies
Turístiques de les Illes Balears.
Campos, P. i Casado, J.M. (dirs) (2004). Cuentas ambientales y actividad económica. Consejo General de
Economistas, Madrid.
Carpintero, Óscar (1999).Entre la economía y la naturaleza :la controversia sobre la valoración monetaria
del medio ambiente y la sustentabilidad del sistema económico. Madrid : Libros de la Catarata
Carpintero, Óscar (2005). El metabolismo de la economía española :recursos naturales y huella ecológia,
1955-2000. Teguise (Las Palmas): Fundación César Manrique.
Castree, N. (2008). "Neoliberalising nature: the logics of deregulation and reregulation". Environment and
Planning A, 40, p. 131-152.
Dictàmen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears :Sistema d'indicadors per a la gestió de
la Zona Costanera (GIZC) de les Illes Balears. Palma: Consell Económic i Social de les Illes Balears, 2008.
Fletcher, R. (2011). "Sustaining Tourism, Sustaining Capitalism? The Tourism Industry's Role in Global
Capitalist Expansion". Tourism Geographies, 13 (3), p. 443-461.
Harvey, D. (2011). "Roepke Lecture in Economic Geography. Crises, Geographic Disruptions and the
Uneven Development of Political Responses". Economic Geography, 87 (1), p.1-22.
Martínez Alier, Joan i Roca Jusmet, Jordi (2013). Economía ecológica y política ambiental. México, Fondo
de Cultura Económica.
Murray, I. (2012).Geografies del capitalisme balear: poder, metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica
d’una superpotència turística. Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears
Naredo, José Manuel (2003). La economía en evolución :historia y perspectivas de las categorías básicas del
pensamiento económico. Madrid :Siglo XXI.
Naredo, José Manuel i Gutiérrez, L. (eds.) (2006).La incidencia de la especie humana sobre la faz de la tierra,
1955-2005. Granada: Universidad de Granada.
Rullan, O. (2008). "Reconversión y crecimiento de las zonas turísticas. Del fordismo al postfordismo".
Troitiño, M.A.; García, J.S. i García, M. (coord.). Destinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones?.
Conca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 587-624.
Rullan, O. (2010). "Las políticas territoriales en las Islas Baleares". Cuadernos geográficos, 47 (2010-2),
p. 403-428.

Altres recursos

http://www.obsam.cat/
http://www.sostenibilidad-es.org
Global Footprint Network www.footprintnetwork.org
Wuppertal Institute (Equip de Material Flows and Resource Management):
www.wupperinst.org/en/our_research/material_flows_and_resource_management/index.html
Departament d'Ecologia Social de la Universitat de Viena: www.uni-klu.ac.at/socec/inhalt/1860.htm
The Sustainable Europe Research Institute (SERI): www.seri.at
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World Resources Institute: www.wri.org
National Institute for Environmental Studies (NIES): www.nies.go.jp/index.html
Comptabilitat de Fluxos de Materials Globals: www.materialflows.net


