2ES JORNADES SOBRE SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
Barcelona, 28 i 29 d’abril de 2010

El futur immediat: reptes i escales
RAMON FOLCH
ERF, Gestió i Comunicació Ambiental, SL
rfolch@erf.es
Les notícies emmascaren la informació i l’excés d’informació sense jerarquitzar dificulta el
coneixement. La societat de la informació no ens porta a la societat del coneixement; i sense
coneixement no hi pot haver projecte. Això és inquietant en moments de crisi de model, i d’aquí
ve la necessitat de destriar els reptes categòrics de les alarmes anecdòtiques i d’ubicar-ho tot
plegat en una matriu topològicament i escalarment adequada.
Què és i què no és un repte, segons el bon criteri sostenibilista? Alguns dels reptes més
destacats, i als quals caldria prestar realment atenció, són: el canvi climàtic, l’esgotament
energètic, l’erosió genètica, les consecucions de la bioenginyeria, l’explosió demogràfica i les
migracions, la globalització econòmica, les deslocalitzacions o migracions industrials, la
configuració de la societat del coneixement, la creixent banalització de la cultura o l’auge dels
fonamentalismes; en definitiva, l’esgotament del model industrial que ha presidit el pensament
―l’occidental, si més no― en els darrers dos segles.
La dimensió escalar, en l’espai o en el temps, és diferent per a cada una d’aquestes qüestions. A
la dificultat d’identificar-les i jerarquitzar-les, s’hi afegeix la d’escalar-les convenientment:
quina dimensió i transcendència espacials tenen i en quin moment temporal s’expressen. La
bona gestió de les diferents escales dels diferents reptes és un repte en ella mateixa, potser el
més gran de tots.

RAMON FOLCH (Barcelona, 1946) és doctor en biologia i socioecòleg. Treballa en la gestió
territorial i urbanística des d’una aproximació sostenibilista, enfocament que ell mateix ha
contribuït a desenvolupar. Des del 1994 dirigeix el seu propi estudi professional (ERF, Gestió i
Comunicació Ambiental, SL). Pertany al Capítol Espanyol del Club de Roma i és membre
numerari de l’Institut d’Estudis Catalans en l’especialitat d’ecologia vegetal i gestió ambiental.
És autor de nombrosos articles i d’una trentena de llibres. Ha redactat o dirigit, al davant de
l’equip interdisciplinari d’ERF i en associació amb altres gabinets professionals, nombrosos
estudis i projectes urbanístics o ambientals. Com a estudiós o gestor, ha participat en projectes
de recerca i de cooperació ambiental i sanitària desenvolupats a Europa, Àfrica i Amèrica. Ha
estat professor de la Universitat de Barcelona i de la Càtedra UNESCO/FLACAM de
Desenvolupament Sostenible (La Plata, Argentina) i consultor ambiental de la UNESCO (París).
Ha estat representant d’Espanya a la Direcció General de Recerca de la Unió Europea
(Brussel·les). Entre el 2004 i el 2008 presidí el Consell Social de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

