
 

La sostenibilitat com a eix vertebrador de la política de DA 

 

El concepte de la sostenibilitat és cada cop més emprat i en diferents contexts existint-ne 

nombroses definicions. Per aquest motiu hem cregut oportú començar aquesta ponència 

clarificant-ne el sentit. Potser una de les definicions més emprades de desenvolupament 

sostenible és la que va sorgir el 1987 en l’informe Brundtland (El nostre futur comú) en el marc 

de les nacions unides: 

“El desenvolupament sostenible és aquell desenvolupament que assegura les necessitats 

presents sense comprometre les de les generacions futures.” 

En els seus inicis aquest concepte era emprat principalment en el sentit ambientalista posant 

en relleu d’una banda que els recursos naturals són limitats i de l’altre els impactes, de 

vegades irreversibles, de la contaminació antropogènica sobre el nostre medi. Posteriorment, 

el concepte de sostenibilitat s’ha anat enriquint afegint-hi dues noves dimensions. Perquè el 

desenvolupament sigui sostenible no tan sols és necessari que ho sigui ambientalment sinó 

també econòmica i socialment. L’afegitó d’aquestes dimensions complementa el concepte i 

ens permet plasmar-ne el significat que volem que tingui en aquesta ponència. Per a que el 

desenvolupament sigui sostenible no tan sols ha de permetre activitats durables 

ambientalment sinó que també han de ser viables econòmicament i justes socialment. 

Entendre el concepte de desenvolupament sostenible fa necessari entendre el món des d’una 

visió holística veient com les nostres accions en un àmbit concret tenen conseqüències en tots 

els altres sectors. Així per exemple, l’establiment de mesures econòmiques tindran 

obligatòriament conseqüències en els àmbits ambientals i socials. Això necessita de que les 

nostres institucions i en general la nostra societat siguin transversals, defugint l’excés de 

fragmentació que sovint coneixem. Si ens centrem en les institucions, cada departament no 

pot agafar les decisions en el seu àmbit concret sense tenir en consideració els seus impactes 

en les altres àrees d’actuació. 

El desenvolupament sostenible no és tan sols promogut des d’àmbits acadèmics. Sinó que en 

l’actual situació de crisi econòmica està sorgint, cada cop amb més força, la idea que la 

recuperació vindrà promoguda per les iniciatives de desenvolupament econòmic relacionades 

amb l’economia verda i el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, organismes 

internacionals tan prestigiosos com l’OSCE o l’OCDE fan èmfasis en aquest tipus d’iniciatives 

com el camí a seguir per sortir els països occidentals de la seva actual crisi. 

Davant els clars senyals d’esgotament del nostre present model econòmic, el Govern 

d’Andorra i el nostre Grup Parlamentari estan impulsant importants canvis estructurals que 

han de permetre, entre d’altres, la pervivència del nostre estat del benestar. Pensem que és 

imprescindible, tant en el marc d’aquestes modificacions estructurals com en l’àmbit de l’acció 

normal de les institucions, es promogui la transversalitat i l’establiment d’un nou model de 

societat basat en el desenvolupament sostenible.  En aquest sentit, proposem  l’acceptació de 

la següents resolucions: 



Proposta de resolució: 

- Els càrrecs electes de DA hauran de tenir en consideració la sostenibilitat tant 

ambiental com econòmica i social en les seves preses de decisions. 

- Les diferents polítiques impulsades per DA hauran d’ajudar a que el nostre model de 

país tendeixi a la seva sostenibilitat en tots els seus àmbits. 

 


