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INTRODUCCIO: EL POTENCIAL DE LA DEMOGRAFIA 

PER A L'ANALISI AMBIENTAL. 

En el context dels paisos occidentals, el comportament 

dels individus vers el medi ambient no depen només de 

les actituds que puguin adoptar de forma conscient. 

L'adopció de pautes de vida més o menys respectuoses 

amb les variables ambientals cal considerar-la més enlla 

de I'analisi de les decisions racionals. En aquest sentit, 

cal tenir present que les característiques socials i demo- 

grafiques de I'individu condicionen, de forma molt directa, 

les opcions triades individualment. Pel que fa als agregats, 

cal tenir en compte que les poblacions estan formades 

per individus amb diferents característiques, per la qual 

cosa són col.lectius heterogenis. 

La demografia és una disciplina científica que ofereix un 

marc conceptual i metodoldgic adient per poder comprendre 

sistematicament la diversitat de comportaments. És una 

eina que permet reduir la incertesa en I'explicació de les 

opcions personals, perque les associa amb determinats 

trets objectius de la persona, com ara I'edat, el sexe o la 

seva posició familiar. 

Aquesta propietat de la demografia justifica la seva incorpo- 

ració a les polítiques públiques ambientals. En reduir el 

component d'atzar de les actuacions dels membres.de la 

societat, es pot intentar canviar I'enfocament tradicional 

en la dimensió social de les polítiques ambientals. En el 

fons, no és tan important oferir el maxim d'informació a la 

població amb la pretensió que serveixi per una modificació 

gradual de les pautes de conducta, com millorar la comprensió 

que les diverses administracions tenen de la racionalitat 

que hi ha al darrera de cada comportament. 

LES VARIABLES DEMOGRAFIQUES D'INTERES 

Els trets demografies de les persones ajuden a explicar la 

diversitat dels comportaments que trobem en la societat. Es 

tracta de les variables estructurals o de composició de la 

població, les quals descriuen "com" són els seus membres. 

I són les que ens serveixen per entendre una part important 

de la racionalitat dels comportaments amb implicacions 

ambientals. Són les variables que a I'estudi hem batejat 

com variables directes. Les variables directes considerades 

són: mida de la població, elements estructurals (edat, sexe 

i estructura familiar), distribució de la població (pes de la 

població urbana, distribució de I'habitat i distancia als grans 

centres urbans), i modes de vida (activitat econdmica de 

I'home i la dona, mobilitat no habitual). 

És important fer dues contextualitzacions de les variables 

directes. Per una banda, cal considerar la dimensió 

temporal: canvien les característiques demografiques 

dels individus? D'altra banda, les característiques dels 

individus, quan s'agreguen, determinen I'estructura, la 

morfologia i les activitats de la població. És a dir, cal tenir 

en compte les diferents escales d'analisi: el compor- 

tament individual i el comportament agregat. 

La majoria de les variables demografiques directes són 

dinamiques. Entre aquestes s'inclou I'edat, el tipus de 

llar on viu I'individu, el lloc de residencia i la relació amb 

I'activitat econdmica. És a dir, les persones varien 

demograficament al llarg de la vida i aixd és especialment 

interessant ja que vol dir que les seves conductes -amb 

el seu corresponent impacte ambiental- també canvien 

a mesura que van fent-se més grans i canvien el tipus de 

llar on viuen o de treball. 

* Aquest article Bs un resum de I'inforrne final del projecte "Demografia, poblament. mobilitat i modes de vida: variables 
d'interes per al medi ambient i el desenvolupament sostenible "realitzat per al Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (Generalitat de Catalunya) en el si del Centre d'Estudis Demografies. En aquest estudi tambe ha participat Joan 
Alberich Gonzdlez, becari del Centre d'Estudis Dernogrslfrcs. 
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De la mateixa manera que algunes variables són 

dinamiques, també n'hi ha d'altres que són invariables. 

Es tracta, essencialment, del sexe i la generació de 

pertinencia, que ofereixen un component demografic 

permanent dels comportaments humans. El fet de ser 

home o dona condiciona la vida de les persones durant 

tota la vida, tot i que sovint les diferencies són atri- 

bui'bles a raons socials més que biolbgiques. Per tant, 

es podria dir que el sexe és una variable estable amb 

un component interpretatiu dinamic. Menys conegut 

és el cas de la generació de naixement: el fet d'haver 

nascut tots plegats en un moment donat i d'haver 

acumulat semblants experiencies a la mateixa edat 

condicionen, sovint en el mateix sentit, el compor- 

tament dels membres d'una generació durant tota la 

vida. 

La racionalitat dels comportaments ambientals es 

compren a I'escala individual de la persona. Els impactes 

sobre el medi ambient de les conductes humanes es 

materialitzen a escala agregada del conjunt de la població. 

És fonamental, doncs, fer un joc entre les diverses escales 

d'analisi. 

L'agregació de les característiques individuals ofereix 

una composició del conjunt de la població. Per exemple, 

de I'edat es deriva I'estructura per edat de la població. 

Les persones són velles, per6 les poblacions són 

envellides. L'estabilitat o dinamica de les variables a 

escala individual condiciona el canvi en els trets agregats 

de la població. Per exemple, pel que fa a I'edat, les 

poblacions tendeixen a I'envelliment, si no hi ha una 

renovació suficient d'efectius, per I'evolució dinamica de 

I'edat a escala individual. 

A escala agregada, les diferencies que eventualment 

es troben en els indicadors objecte del nostre interes, 

quan comparem dues o més poblacions, acostumen a 

ser motivades per dues raons basiques, aillaciament o 

conjuntament. 

En primer lloc, raons de variabilitat d'intensitat individual. 

Els individus que conformen les poblacions comparades 

es comporten o actuen de manera dispar, tot i que tenen 

les mateixes característiques demografiques. D'altre 

costat, raons composicionals o d'estructura. A escala 

individual es troba el mateix comportament en els 

membres de cada població si les característiques demo- 

grafiques coincideixen. Tanmateix, les poblacions que es 

comparen tenen combinacions diferents d'individus (sigui 

per edat, sexe, tipologia familiar, lloc de residencia, o 

activitats). 

L'anblisi demografica permet estimar indicadors agregats 

que anul.lin I'efecte de composició i ai'llin les diferencies 

d'intensitat del fenomen, que és la part més important 

per comprendre la variabilitat de comportaments. En el 

cas concret que ['objecte d'analisi sigui la diversitat 

territorial interna en els comportaments d'una població 

que en conjunt és social i econ6micament homogenis 

-com podria ser el cas de Catalunya-, la font principal de 

variabilitat interna podria respondre a raons de composició. 

Per tant, la contribució de la demografia hauria de centrar- 

se en comprovar si, tot i anublar aquest efecte, continuen 

havent-hi diferencies per variabilitat individual. 

ELEMENTS INTERMEDIS ENTRE POBLACIO I MEDI 

AMBIENT. 

La vida quotidiana posa en relació els individus de les 

poblacions occidentals amb el medi ambient mitjan~ant 

els elements socials i tdcnics propis del nostre sistema 

econdmic, presents en la vida diaria. Els elements 

intermedis identificats i que s'han utilitzat en I'explicació 

del paper particular de cada variable demografica són: 

possessió i Ús del vehicle privat, el consum domestic 

d'energia i aigua, la producció de residus i la participació 

en el reciclatge. 

És en relació amb I'ús i la possessió d'aquests elements 

intermedis que podem fer intervenir la diversitat demo- 

grafica. Per a la demografia, quedaria en un altre pla 

el tipus i la magnitud de I'impacte d'aquests elements 

intermedis sobre el medi ambient, la qual cosa dependre 

del desenvolupament tecnol6gic ¡/o I'eficiencia ener- 

getica. 

Seria més dificil intentar establir les vinculacions entre 

la diversitat demografica i altres grans fenamens o 

problemMiques ambientals com ara el canvi climatic o 

la perdua de biodiversitat. Aquests temes són els 

resultats globals d'impactes originats per I'aparell 

productiu i a escala local. Sens dubte, cal reconeixer la 
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intervenció de la població en la seva generació, tot i 

que ho fa a través del mateix el sistema econdmic i 

productiu, el qual hi té segurament més responsabilitat. 

En definitiva, sembla raonable limitar-se a establir el 

paper de la heterogeneitat de les poblacions en relació 

amb els aspectes ambientals més lligats a les activitats 

quotidianes dels individus. 

Al llarg del text i pertal d'agilitzar-10, insistirem en la relació 

de les diferents variables demografiques amb I'element 

intermedi probablement més visible: la possessió del 

vehicle privat. 

LA INSUFICIENCIA DE CONTROLAR NOMES EL 

VOLUM DE LA POBLACIO 

El volum de la població condiciona directament la 

intervenció del conjunt d'individus que la integren sobre 

el medi i la magnitud dels impactes ambientals potencials 

que puguin generar, tant pel que fa a la qualitat del medi 

a escala local com en relació als impactes de caracter 

global. Així, doncs, s'entén que, per exemple, la producció 

total de residus o el conshm total d'energia domestica 

sigui directament proporcional al nombre de persones 

que conformen la població de referencia, com ara esdevé 

amb la majoria de variables ambientals. De la mateixa 

manera, ho és I'augment de la producció de residus i del 

consum energetic respecte del creixement de la població. 

Segurament és per aquest motiu que, tradicionalment, el 

volum de població ha estat la dimensió demografica més 

considerada a I'hora de planificar i gestionar les polítiques 

ambientals o d'analitzar determinades problematiques 

que afecten el medi. 

En aquesta línia, normalment s'utilitzen indicadors que 

mesuren la intensitat per capita de processos d'interes 

ambiental, per tal de controlar la mida de les poblacions i 

fer-ne comparables els seus comportaments. La qüestió 

que cal plantejarse, perd, és si aquest tractament és 

suficient. Des del punt de vista de I'analisi demografica 

la resposta és negativa. Aquest tipus d'indicadors són 

els equivalents a les taxes o proporcions en brut de la 

demografia, que no controlen la variabilitat d'altres 

dimensions demografiques com ara I'estructura per 

edat, el sexe, etc. Aquest problema és més greu com 

més sensible és el fenomen en qüestió a la variable 

demografica. 

Per exemple, en demografia no s'utilitza la taxa bruta de 

mortalitat com a indicador del comportament de mortalitat, 

sinó indicadors més depurats, com ara I'esperan~a de 

vida o bé I'estandardització de taxes. Per tant, a primera 

vista, des de la sensibilitat demografica es fa difícil donar 

el vist-i-plau a indicadors amb implicacions ambientals, 

com ara els vehicles motoritzats per cada 1.000 habitants, 

quan hi ha la certesa que la possessió i I'ús de vehicles 

privats, ara per ara, és sensible a I'edat de I'individu i les 

poblacions no tenen pas la mateixa estructura per edat. 

ESTRUCTURES DEMOGRAFIQUES: L'EDAT 

Per tant, si es controla Únicament el volum de la població 

-com és habitual en els indicadors ambientals- els 

resultats obtinguts en dues hipotetiques poblacions 

poden diferir, no perque el comportament sigui desigual, 

sinó Únicament per una qüestió de diferent composició 

de la població, sempre que la variable mediambiental 

sigui sensible a la variable edat. En demografia, normal- 

ment s'elaboren indicadors sintetics (que resumeixen el 

comportament de les diferents edats), que controlen 

I'efecte de I'estructura per edat i que permeten comparar 

poblacions. Aquests indicadors estandarditzats permeten 

resumir el comportament d'una població respecte d'un 

tema sense la interferencia de característiques no 

desitjades de la població estudiada, com ara I'estructura 

per edat. 

El comportament huma esta condicionat per I'edat de 

I'individu. L'edat esdevé la variable fonamental que 

aporta la demografia a la comprensió de les diferencies 

entre poblacions pel que fa a protagonitzar o estar 

sotmeses a un procés determinat, inclds I'ambiental. 

Així, la possessió i I'ús de vehicles privats és molt menys 

freqüent entre les persones de més edat que entre els 

adults madurs. De tal manera que hi haura una menor 

possessió de vehicles privats en poblacions envellides 

que no pas en poblacions més joves, si considerem 

invariables la resta de dimensions (el volum de la 

població principalment). 

El demdgraf també s'interessa per I'estabilitat temporal 

de la sensibilitat per edat del fenomen en qüestió. Per 

exemple, en el cas de la mortalitat, tot i que les propensions 

a morir disminueixen amb el temps, sempre s'ha observat 

i probablement s'observaG que les probabilitats augmenten 
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amb I'edat. En aquest cas, el dembgraf conclou que les 

diferencies de mortalitat estan regides per un efecte 

d'edat. En canvi, és possible que en el futur les diferencies 

de possessió de vehicle privat dins de I'estructura per 

edat siguin molt menys importants que les actuals. Es 

tracta d'un efecte generacional: la gent gran té menys 

cotxes no perque tinguin més edat, sinó perque pertanyen 

a generacions que, a totes les edats, han tingut pocs 

cotxes. Distingir si les diferencies per edat responen a un 

efecte purament d'edat o, contrariament, a un efecte 

generacional (o una combinació de tots dos efectes) té 

una transcendencia fonamental per efectuar previsions 

de futur del fenomen estudiat. 

ESTRUCTURES DEMOGRAFIQUES: EL SEXE 

Les dones han accedit no fa gaire temps a I'ús massiu del 

cotxe com a transport individual i, més recentment encara, 

a la seva possessió. L'accés majoritari al treball fora de la 

llar ha ajudat a equiparar els comportaments d'homes i 

dones, per la qual cosa moltes de les diferencies actuals 

han de ser analitzades en perspectiva de canvi genera- 

cional, amb tendencia a ~~homogene'ització. 

Cal tenir present que I'estructura per sexe interfereix en 

I'estructura per edat. Efectivament, per raons bioldgiques 

difícilment modificables, la mortalitat masculina és superior 

a la femenina i aquesta diferencia es fa més intensa amb 

I'edat. L'efecte més immediat és que I'estructura per sexe 

esta desequilibrada a favor de les dones en els grups de 

major edat. És a dir, a mesura que s'avanpa en el cicle de 

vida d'una generació la participació de les dones en el 

total d'individus s'incrementa. Dit d'una altra manera, si 

fem un repas a la població existent en un moment donat, 

les dones són majoria entre les persones grans. 

Aquest fet té implicacions a I'hora d'acabar d'entendre 

la influencia de I'estructura per edat. Eventualment, 

alguns comportaments o propensions diferencials 

atribu'its a les persones grans s'expliquen, en part o 

fins i tot principalment, per I'elevada participació en 

aquestes edats de la població femenina. Així, continuant 

amb I'exemple referit a la possessió de vehicle privat, la 

disminució de la possessió a edats avanqades -causada 

per un efecte de generació, perd en que també hi cap 

observar un efecte d'edat- s'explica, en part, per la 

presencia majoritaris de dones en les esmentades edats. 

LES ESTRUCTURES FAMILIARS 

La llar és la unitat pertinent per a entendre diferents 

relacions de la població amb el medi ambient. És la llar 

la que consumeix energia electrica per a ús domestic, 

la que genera residus, la que realitza la compra d'uns 

productes o d'uns altres, etc. Tanmateix, la conside- 

ració de la llar com a unitat d'anilisi ha d'afrontar un 

problema seriós: no hi ha un Únic tipus de llar i, a més, 

varia de grandiria i forma al llarg del seu cicle de vida. 

D'aquesta manera, mentre que I'analisi de I'individu 

ha de considerar, gairebé únicament, la seva edat i 

sexe, la de la llar ha de tenir-ne en compte I'edat, la 

grandaria i el tipus o estructura, és a dir, I'organització 

i les relacions que s'estableixen entre els individus 

que la formen. 

El fet que les llars cada vegada siguin més complexes, 

que hi hagi un nombre més gran de llars i que s'hagi 

redui't la seva grandaria mitjana s'ha vist acompanyat 

pel procés d'individualització o autonomització dels 

individus de la resta de membres de la llar o de les 

xarxes familiars extenses. Aquest procés duu implícit, 

d'una banda, el fet que les llars petites o, fins i tot, 

individuals, siguin cada cop més factibles; i, de I'altra, 

que els individus dins de les llars, fins i tot d'aquelles 

que formalment mantenen una estructura aparentment 

tradicional, siguin més autdnoms a I'hora de prendre 

llurs decisions. 

Pel que fa a la influencia de les estructures familiars 

sobre les variables de rellevancia ambiental, es poden fer 

algunes observacions d'utilitat. En primer Iloc, I'increment 

del nombre de llars va directament unit a un augment del 

consum i I'ús de diferents serveis i productes. Pertant, si 

ho considerem independentment de la resta de variables, 

és ldgic pensar que la pressió sobre el medi ambient 

es pot veure incrementada. En segon Iloc, el procés 

d'individualització interna complementa la dinamica 

anterior. Si els parametres de consum i comportament es 

basen cada vegada més en I'individu, el consum de les 

llars grans es multiplicaria proporcionalment al nombre 

d'individus. 

Potser I'exemple més paradigmatic torna a ser I'ús i 

la possessió del vehicle privat. Tant la diversificació i 

la multiplicació del nombre de llars com la creixent 
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autonomia dels individus ajuden a la seva difusió. 

Actualment, I'augment de la renda, I'extensió de 

I'autonomia financera a més membres i I'increment de 

les necessitats de transport del conjunt de la llar (sobretot 

de la dona), en un context urba en dispersió, ha provocat 

que moltes llars siguin propietaries de més d'un vehicle. 

En definitiva, el cotxe tendeix a esdevenir més un bé 

individual que no pas familiar i, per tant, el percentatge 

de llars multipropietaries s'incrementa. Aquesta difusió 

-fins anibaren certs paisos a la saturac¡& ha acompanyat 

també la transformació funcional de les llars més ((tradi- 

cionals~. En realitat, segons la literatura existent, són 

aquestes llars (formalment, si bé no funcionalment) les 

que maximitzen el nombre de vehicles per individu i en 

fan I'ús més intensiu. 

LA DISTRIBUCIO ESPACIAL DE LA POBLACIO 

La població urbana ha estat -i és encara- molt més 

dependent del mercat per I'abastament de tota mena 

de bens i serveis i, pertant, ha fet servir més productes 

amb un impacte sobre el medi ambient més gran. Al 

mateix temps, la població urbana és més mbbil i fa un 

ús més intensiu dels sistemes de transport individual 

i col.lectiu. Les condicions de vida a ciutat expliquen 

que la mobilitat vacacional i de lleure sigui un tret 

típicament urba, la qual cosa augmenta la necessitat 

de transport, allotjament en els llocs de destinació i 

desconcentra els impactes ambientals de la població 

urbana sobre un territori més extens que no pas aquell 

que es relaciona amb la residencia principal. 

Un exemple d'aquesta difusió dels impactes ambientals 

de la població urbana és el fenomen de la segona 

residencia, la preferencia per la qual és sensiblement 

més alta entre la població urbana. La segona residencia 

significa la practica duplicació de molts serveis, amb 

el corresponent increment de costos per a les 

administracions públiques responsables de proveir-10s 

(enllumenat, sanejament, recollida i tractament de 

residus, etc.), un fet que s'agreuja amb dificultats en 

la seva gestió com a conseqüdncia de I'estacionalitat 

amb que es produeix la demanda d'aquests serveis. 

Pel que fa a I'exemple de la possessió de vehicle privat, 

probablement s'ha experimentat una inversió de la 

relació amb la grandaria del nucli de població. En el 

passat, el cotxe era un bé limitat als grups urbans amb 

un cert nivell adquisitiu, mentre que la seva possessió 

al medi rural, sobretot el més tradicional, era limitada. 

Actualment, la seva propietat esta més lligada a 

elements funcionals i, per tant, és ldgic que alla on la 

mobilitat estigui pitjor atesa per la xarxa de transport 

públic la difusió del vehicle privat sigui més gran. 

Aixd explicaria que al medi rural la difusió de I'automdbil 

fos més important, si obviessin altres variables socio- 

demogrifiques. 

L'hsbitat urba presenta generalment una disposició 

urbanística concentrada, en contraposició amb I'espai 

rural, que acostuma a presentar formes més disperses. 

Es podria afirmar, doncs, que I'impacte directe de cada 

habitant urba en termes d'ocupació de territori amb 

finalitat residencial es minimitza. La ciutat podria 

constituir una pauta d'urbanització més eficient des 

del punt de vista de I'ús residencial del territori, ja que 

la prestació de serveis i transport, així com I'abastament 

de productes, es pot fer d'una manera molt més efectiva 

amb un cost econdmic i ambiental menor. 

Per tot aixd, la tendencia a la   des concent rac ió^^ de 

la població urbana té efectes clars sobre el sistema 

ambiental. La dispersió de I'espai residencial i la 

consegüent reducció de la densitat impliquen el 

consum de més espai residencial per capita, així com 

la perdua de I'eficiencia en el subministrament de 

serveis, de bens i de transport. Possiblement, pertot el 

que implica, la transformació de les pautes de transport 

sigui I'impacte negatiu més significatiu. 

La suburbanització de la població urbana implica que 

un col.lectiu amb pautes de mobilitat urbanes (carac- 

teritzades per la dissociació espacial entre el lloc de 

residencia i el de treball) s'esta assentant en un medi 

que morfolbgicament s'assembla més al medi rural. 

La necessitat de transport és, per tant, més elevada 

que en un nucli rural tradicional, per6 es recorre molt 

més al transport privat que a la ciutat, amb un teixit 

urba més concentrat. 

Un procés del qual s'ha fet menys difusió és el de la 

~suburbanització de la població rural tradicionals), que 

es produeix per I'adopció de practiques urbanes (cada 
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cop menys el lloc de residencia coincideix amb el de 

treball) per6 amb els mateixos inconvenients que els 

espais periurbans pel que fa a I'organització eficient 

del transport. 

ELS MODES DE VIDA I LES ACTIVITATS QUOTIDIANES 

DE LA POBLACIO 

Una primera activitat pautada per les característiques 

demografiques és I'activitat laboral. Les persones 

actives en els mercats laborals tenien tradicionalment 

una clara selectivitat per edat i sexe: solien ser majori- 

tariament homes, en edat laboral, és a dir, tebricament 

entre 16 i 64 anys. Tanmateix, cada vegada més la 

selectivitat per sexe va desapareixent, a mesura que 

un major nombre de dones s'incorpora al mercat laboral, 

sobretot en les edats adultes joves. 

La participació laboral de la població és un indicador 

d'intensitat de I'activitat econbmica, de manera que si 

aquesta augmenta hi ha un increment de la pressió 

antr6pica sobre el medi ambient. Potser no és tant per 

I'activitat laboral en si mateixa, ates que la majoria de la 

nova ocupació laboral es crea en el sector serveis, que té 

un impacte menor sobre el medi ambient, sinó sobretot 

a causa del canvi en els comportaments habituals de 

les persones que treballen: s'incrementa la mobilitat 

quotidiana i el recurs al transport, augmenta la despesa 

en bens i serveis. 

La doble activitat laboral de les parelles es va fent més 

habitual, si bé actualment hi ha una certa selectivitat 

per edat d'aquest procés: la doble activitat és més 

normal en les parelles més joves que no pas en les 

d'edat madura. Tanmateix, s'observa que es tracta 

d'un efecte generacional: les parelles joves d'avui 

segurament mantindran proporcions relativament altes 

de doble activitat en el futur, quan passin a edats més 

madures. Totes les analisis sobre evolució de I'activitat 

femenina confirmen que, en el futur, les dones de-totes 

les edats (potencialment actives) participaran molt més 

en el mercat laboral. Per tant, la doble activitat esta 

cridada a esdevenir un fenomen general. 

Les implicacions ambientals d'aquest fet no són 

menyspreables. La doble activitat incrementa les 

necessitats de mobilitat de la llar per tal de complir 

amb les tasques externes dins del mercat laboral. I 

I'efecte agregat d'aquesta evolució és clar: qualsevol 

població, pel seu manteniment, necessita generar un 

volum més gran de mobilitat que no pas en el passat, 

quan era més normal I'existencia d'un Únic membre 

actiu a les llars. D'altra banda, la doble activitat condi- 

ciona un nou plantejament per dur a terme les tasques 

domestiques, de tal manera que s'incrementa la part 

que és feta externament fora de la llar (apats en hores 

laborals, contractació de treball remunerat per les 

tasques domestiques, increment de la mecanització 

de la llar, consum de productes amb una elaboració 

més avangada, etc.). Per tant, s'estan multiplicant les 

vies de relació -i el possible impacte- de la llar amb els 

diversos components que configuren el medi ambient. 

La doble activitat condueix a una especialització horaria 

de les activitats domestiques, com per exemple la 

compra, que es concentren en franges i dies concrets, 

que tendeixen a coincidir amb el temps d'oci. No és 

d'estranyar, doncs, que les noves estructures comer- 

cials atreguin els clients potencials pel costat del lleure 

i no només pel preu i la qualitat dels productes. Els 

hipermercats, els grans centres comercials, perb, 

també, les associacions de comerg minorista dels 

centres de les ciutats, permeten concentrar temporal- 

ment la compra. No obstant aixb, segurament generen 

unes pressions ambientals que les antigues pautes 

de consum no produien: més mobilitat amb vehicle 

particular, un consum més elevat de productes amb 

embalatges especials, etc. 

D'altra banda, el desenvolupament de la societat ha 

permes gaudir de períodes de vacances que presenten 

ritmes i durades ben diversos: un mes de vacances 

anualment, caps de setmana, etc. Alhora, s'ha anat 

estenent un model de gaudi d'aquests períodes fora de 

la localització de la residencia habitual, la qual cosa té 

diverses implicacions que es relacionen amb el sistema 

ambiental, per la via de la plurilocalització de les 

activitats. El fet que la mobilitat de tot tipus defineixi 

cada vegada més les activitats quotidianes dels 

individus, implica que els impactes mediambientals 

d'aquests es difonguin per territoris cada cop més 

amplis i siguin cada cop menys identificables amb un 

Únic lloc. 
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REFLEXIONS FINALS: EFECTES CONJUNTS DE LES 

VARIABLES DEMOGRAFIQUES I REPLANTEJAMENT 

DELS INDICADORS AMBIENTALS 

És important tenir en compte que els individus 

participen de totes les variables demografiques, per la 

qual cosa caldria considerar conjuntament el maxim 

de variables possible, tant a escala individual com a 

escala agregada. Les variables interactuen entre si, de 

tal manera que la influencia d'una variable s'explica 

en part pel paper d'una altra. D'altra banda, cal consi- 

derar la interpretació del paper del sexe i de I'estructura 

familiar de les persones en relació amb la seva edat. 

El territori té sovint el paper de filtre de diferents 

característiques dernografiques, de tal manera que 

determinats empla~aments són el lloc de residencia 

(o freqüentació) de grups poblacionals específics. 

Els processos de suburbanització, de gentrificació, 

de despoblament rural, d'immigració sovint tenen un 

referent demografic molt clar. 

Una de les interferencies més consistents es produeix 

en els nous espais de creixement en la periferia de les 

ciutats, on es concentra el creixement demografic a escala 

local, les poblacions més joves, les llars constitukies per 

parelles biactives i on el teixit urba és f o r ~ a  menys dens 

de com ho era tradicionalment. En definitiva, es tractaria 

d'un territori d'especial pressió demografica sobre el medi 

ambient. 

Pel que fa als aparells de mesura, cal dir que els indicadors 

ambientals que preveuen la dimensió poblacional són, 

des del punt de vista demografic, usualment poc satisfac- 

toris. Ens referim, basicament, als indicadors relatius de 

consum o ús de bens i serveis expressats per capita, els 

quals només controlen I'efecte de la mida de la població 

i no la resta de dimensions demografiques. 

Des del punt de vista de la demografia, seria necessari 

el desenvolupament d'indicadors específics de compor- 

tament segons els diferents grups de I'estructura (o 

estructures) escollida. D'aquesta manera es podria 

observar la sensibilitat del fenomen o procés en qüestió a 

les variables demografiques, element imprescindible 

abans de considerar una comparació sistematica 

d'indicadors agregats de diferents poblacions. Per tal de 

determinar les diferencies agregades entre poblacions 

o territoris, caldrien indicadors globals que controlessin 

les eventuals distorsions que les diferents composicions 

demografiques poden introduir en les comparacions 

entre poblacions. 
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