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CONTEXTO
“Embarcarse no camiño do desenvolvemento sostible requirirá unha profunda

transformación no xeito de pensar e actuar. Para crear un mundo máis sostible e
abordar os problemas relacionados coa sostenibilidade descritos nos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible, os individuos deben converterse en axentes de cambio.

Precisan coñecementos, habilidades, valores e actitudes que lles permitan contribuír ao
desenvolvemento sostible”

 - Informe da UNESCO "Educación para os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible” - 
 

Con motivo do Día da Terra (22 de abril) propoñemos a creación dun clube de lectura
para adultos na túa biblioteca ou casa da cultura. Con este proxecto 
contribuiremos á sostenibilidade aportando coñecemento á cidadanía.

 
Compartiremos experiencias arredor da sostenibilidade como filosofía de vida. Para iso

empregaremos distintos textos (ficción e non ficción) e faremos diferentes dinámicas
grupais coas que convidarnos a reflexionar sobre a sostenibilidade na nosa vida cotiá.
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OBXECTIVOS
 
 

•Compartir experiencias, sentimentos ou reflexións sobre o as lecturas 
relacionadas coa sostenibilidade. 

 
•Desenvolver competencias clave para a sostenibilidade, especialmente:

-Pensamento crítico.
-Pensamento sistémico. 

-Colaboración.
 

•Fomentar unha actitude que permita resolver os problemas 
relacionados coa aplicación da sostenibilidad nas relacións sociais.

.
 
 

 

 
4 sesións de 1 hora 30 minutos de duración cada unha

 
.
 
 

 DURACIÓN

 
 

O grupo constituido en cada biblioteca non superará os 15 participantes. 
Poderán inscribirse as personas de calquera edade a partires dos 18 anos. 

 
 
.
 
 

 GRUPOS
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CONTIDOS
Os temas que iremos desenvolvendo ao longo das sesións 

responden á mesma dobre pregunta de partida: 
Como nos pode axudar a sustentabilidade nas nosas vidas? e

Como nós podemos axudar á sostenibilidade?
 

O obxectivo destas preguntas é mostrar os beneficios tanto individuais 
como sociais da sostenibilidade. 

Os contidos temáticos a desenvolver agruparanse do seguinte xeito:
 

1) Que é a sostenibilidade?
1.1) Unha palabra, diferentes interpretacións.

1.2) Sostenibilidade: pasado, presente e futuro.
 

2) Sostenibilidade e resiliencia.
2.1) “Sobre-información” e “ecoansiedade”.

2.2) Dilemas na sostenibilidade. 
 

3) Sostenibilidade e creatividade.
3.1) Inspiración na natureza.
3.2) Accións coa natureza.

 
4) Sostenibilidade e abundancia

4.1) A riqueza do aforro.
4.2) Gasto consciente.

.
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Desenvolveremos estes contidos a partires de lecturas de diferentes textos 
(ficción e non ficción) previamente seleccionados. 

 
Na selección das lecturas, priorizaranse os libros que estean dispoñibles no Catálogo de
Bibliotecas de Galicia. Se o libro non está dispoñible en galego, optaráse pola versión en

castelán. 
 

A modo de exemplo, a continuación unha lista de libros-tipo dos que 
sacaremos as lecturas para as diferentes sesións:

 
-El clamor de los bosques (Richard Powers). Novela na que se narran diferentes historias,
nas que o elemento común son as relacións das personaxes cunha árbore que lles guía nos

camiños das súas vidas.
 

-La economía azul (Gunter Pauli). Diferentes experiencias sobre proxectos empresariais
reais que son sosibles económica e socialmente.

 
-Economía del bien común (Jean Tirole). Un libro de divulgación económica no que se

explican diferentes conceptos útiles para comprender as relaciones entre a sociedad y la
economía.

 
 

Cada participante poderá ler a lectura con anterioridade á sesión, 
aproveitando a xuntanza do club para compartir impresións acerca das mesmas.

 
En cada sesión, organizaremos diferentes dinámicas grupais como:

 
     -Brainstorming: aportar colectivamente solucións a problemas comúns.
     -Role-playing: empatizar cos distintos actores/intereses nunha representación dunha      
situación real.
     -Philips 6/6: tema de discusión en grupo no que fala un voceiro (conceptos clave de
investigación).
     -Debates en grupo: intercambio de ideas e opinións. 

 

 
ACTIVIDADES
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DOCENTE
Ana Mariñas Llorente

Coñezo a sostenibilidade dende diferentes perspectivas. 
Como licenciada en Dereito e Administración de Empresas, comprendín que

 a sociedade debería funcionar en harmonía ca Natureza. 
Como consultora en sostenibilidade dunha gran multinacional, 
comprendín os retos que supón levar tal obxectivo á práctica. 

Hoxe enfoco a miña experiencia neste campo na formación, 
axudando a que máis persoas superen os retos que 

a sostenibilidade trae no día a día. 
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MICROLECTURA 1. INFORME BRUNDTLAND
 

Tema
A sostibilidade, unha palabra e diversas visións.

 

Contexto
Informe publicado en 1987 para as Nacións Unidas, que enfrenta e contrasta a postura do 
desenvolvemento económico actual xunto coa de sostibilidade ambiental. Orixinalmente, 
chamóuselle “Our Common Future” (O noso futuro común). Neste informe, utilizouse por 

primeira vez o término "desenvolvemento sostible", definido como aquel que satisface as 
necesidades do presente sen comprometer as necesidades das futuras xeracións.

 
 

Texto
A mediados do século XX vimos o noso planeta por primeira vez no espazo. Os historiadores 

descubrirán co paso do tempo que esta visión tivo un maior impacto no pensamento que a 
revolución copernicana do século XVI, que trastornou a imaxe do home de si mesmo ao 
revelar que a Terra non é o centro do universo. Desde o espazo vemos unha pequena e 

fráxil esfera, dominada, non pola actividade e obras humanas, senón por un conxunto de
neve, océanos, espazos verdes e terra. A incapacidade humana para encaixar as súas 

actividades neste grupo está a modificar fundamentalmente o sistema planetario. Moitas 
desas modificacións van acompañadas de riscos que ameazan a vida. Esta realidade, 

imposible de evitar, debe ser recoñecida e dominada
Afortunadamente, esta nova realidade coincide con acontecementos máis positivos, novos 

para este século. Podemos transmitir información e mover mercadorías polo mundo máis 
rápido que en calquera momento do pasado; podemos producir máis alimentos e máis bens 

con menos investimento de recursos; a nosa tecnoloxía e a nosa ciencia, polo menos, 
dannos a capacidade de penetrar máis profundamente nos nosos sistemas naturais e 

entendelos mellor. Dende o espazo podemos ver e estudar a Terra como un organismo cuxa 
saúde total depende da saúde de cada unha das súas partes. Temos o poder de harmonizar 

os asuntos humanos coas leis naturais e de prosperar ao facelo. Nesta empresa, o noso 
patrimonio cultural e espiritual pode fortalecer os intereses económicos e a imperiosa 

necesidade de supervivencia (….).
Os que buscan o éxito e sinais de esperanza poden atopar moitos; diminución da 

mortalidade infantil, aumento da esperanza de vida, maior proporción de adultos que saben 
ler e escribir, máis nenos que van á escola, a produción mundial de alimentos aumenta máis 

rápido que a poboación.
 
 

 
TEASER 1A SESIÓN

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Pero os propios procesos que están a provocar estes avances provocaron tendencias que o 
planeta e os seus habitantes xa non poden aceptar por máis tempo. Estes dividíronse 

tradicionalmente en fallos do "desenvolvemento" e fallos da xestión ambiental humana. No 
lado do desenvolvemento, en cifras absolutas, hai máis fame no mundo que nunca, e o seu 
número segue aumentando. Como o número dos que non sabe ler nin escribir, o número dos

que carece de auga potable ou de vivenda segura e adecuada, e o número dos que padecen 
escaseza de leña para cociñar e resgardarse do frío. A brecha entre as nacións ricas e pobres 

está a ensancharse en lugar de reducirse, e dadas as tendencias actuais e os arranxos 
institucionais, hai poucas perspectivas de que o proceso cambie radicalmente.

E hai tendencias ambientais que ameazan con modificar radicalmente o planeta, que ameazan 
a vida de moitas das súas especies, incluídos os humanos. Cada ano, seis millóns de hectáreas 

de terra produtiva convértense en deserto árido. Durante tres décadas esta área é 
equivalente á ocupada por Arabia Saudita. Máis de once millóns de hectáreas de bosque son 
destruídas ao ano, e en tres décadas isto equivale aproximadamente á superficie da India. 

Gran parte deste bosque está convertido en terras de cultivo deficientes, incapaces de 
alimentar aos agricultores que o cultivan. En Europa, as choivas ácidas matan bosques e lagos 

e danan o patrimonio artístico e arquitectónico das nacións ata tal punto que amplas 
extensións de terras acidificadas xa non poderán recuperarse. A queima de combustibles 

fósiles espalla enormes cantidades de dióxido de carbono á atmosfera, provocando un 
quecemento gradual do planeta. Este "efecto invernadoiro" podería elevar a temperatura 
media da Terra ata tal punto cara a principios do próximo século que será suficiente para 

desprazar as zonas de produción agrícola, aumentar o nivel dos mares ata inundar as cidades 
costeiras e perturbar as economías nacionais. . Outros gases industriais ameazan con esgotar 

a capa protectora do planeta ata tal punto que os casos de cancro en humanos e animais 
aumentarán drasticamente e interromperase a cadea alimentaria dos océanos. A industria e a 
agricultura introducen substancias tóxicas na cadea alimentaria humana e na capa freática 

ata tal punto que será imposible depuralas.
Os gobernos nacionais e as institucións multilaterais aumentaron a conciencia de que é 
imposible separar os problemas de desenvolvemento económico dos do medio ambiente. 

Moitas formas de desenvolvemento tensa os recursos ambientais dos que deben depender, e a 
degradación ambiental pode socavar o desenvolvemento económico. A pobreza é unha das 
principais causas e efectos dos problemas ambientais mundiais. Polo tanto, é inútil tratar de 
abordar os problemas ambientais sen unha perspectiva máis ampla que englobe os factores 

que sustentan a pobreza global e a desigualdade social.
Grazas aos nosos debates e ao testemuño dos que interviñeron nas audiencias públicas que 
celebramos nos cinco continentes, todos os membros da Comisión centraron a súa atención 

nun único tema central: moitas tendencias do desenvolvemento actual fan que sexa cada vez 
maior o número de pobres e persoas vulnerables, e deterioran o medio ambiente. Como pode 

ser útil ese desenvolvemento para o mundo do próximo século, que duplicará o número de 
habitantes e terá que utilizar o mesmo medio? A toma de conciencia destes feitos ampliou a 

nosa visión do desenvolvemento. Acabamos véndoo xa non no contexto restrinxido do 
crecemento económico dos países en desenvolvemento e decatámonos de que era necesario 
un novo camiño de desenvolvemento que sustentase o progreso humano non só nuns poucos 
lugares e durante uns anos, senón agora en todas partes e mesmo no futuro distante. Deste 

xeito, o "desenvolvemento sostible" convértese non só nun obxectivo das nacións "en 
desenvolvemento", senón tamén das nacións industriais.
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Dinámicas
 

1)Preguntas abertas
•Na túa experiencia vital ¿qué cambios notaches no medio ambiente? 
•Destes cambios que experimentaches ¿hai algo que botes de menos?

 
2) Debate 

O texto describe dúas formas de entender a relación da humanidade coa natureza: 
unha que sitúa o progreso humano por riba da actividade natural e outra que sitúa o
progreso humano como dependente da actividade natural. Chamámoslle ao primeiro

"antropocentrismo" e ao segundo "ecocentrismo".
•Cales son os pros e os contras destas dúas formas de entender 

a relación entre o ser humano e o seu medio?
•Se é máis sostible ir en barco que ir en avión;

 é un paso adiante ou un retroceso deixar de utilizar o avión?
•Se grazas á globalización temos aguacates todo o ano, 

é un avance ou un retroceso deixar de comelos todo o ano?
 

3) Phillips 66
Ímonos dividir en grupos de 6 persoas para responder á seguinte pregunta: 

Desde a data de publicación deste informe (1987), melloramos ou empeoramos a nosa
relación co medio? Para iso, actualizaremos determinados datos que se indican no informe

como
•Hectáreas globais que sofren a desertización

•Hectáreas globais de bosques primarios destruídos
•Hectáreas globais afectadas pola choiva ácida

•Subida do nivel do mar
•Toneladas de CO emitidas.

•Aumento da temperatura terrestre
•Poboación mundial en situación de pobreza

•Poboación mundial afectada por cancro.
A continuación, unha persoa de cada grupo compartirá os datos actualizados e

recollerémolos no encerado. 
Unha vez que teñamos a táboa de datos actualizada, preguntarémonos

CreEs que esta forma de entender o desenvolvemento dos últimos 35 anos axuda 
ou dificulta na misión de asegurar as necesidades futuras?

Aos datos que acabamos de recoller, imos engadir as seguintes definicións de
desenvolvemento sostible. Á vista dos datos que acabamos de recoller, 

e tendo en conta as dúas seguintes definicións de sustentabilidade, 
imos responder conxuntamente á seguinte pregunta:
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4) Brainstorming.
Tendo en conta as seguintes definicións[1] oficiais sobre a sostibilidade e máis os datos que 

acabades de actualizar no exercicio anterior, plantearemos un debate en torno as seguintes 
dúas preguntas centrais:

•Cres que o desenvolvemento económico dos últimos 35 anos é realmente sostible?
•Como podemos garantir que as xeracións futuras poidan contar co que necesitan?

 
 
 

 

[1]Definición “sostibilidade” Diccionario RAE
1. tr. Apoiar, manter algo firme. U.t. c. prnl.

2. tr. Apoiar ou defender unha proposta.
3. tr. sufrir, tolerar Manter postos de traballo.
4. tr. Proporcionar apoio, estímulo ou axuda.

5. tr. Darlle a alguén o necesario para o seu mantemento.
6. tr. Continúa, continúa. Manteña conversas.

7. prnl. Dito dun corpo: Quedarse nun medio ou nun lugar, sen caer nin facelo moi 
lentamente.

Definición “sostibilidade” ONU:Satisfacer as necesidades do presente sen comprometer a 
capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas propias necesidades. 
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