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En 2050 9.600 milions de persones habitaran el planeta.

Avui dia, s’extreuen i s’usen al voltant d’un 50 % més de recursos naturals que fa 
30 anys.

A la UE es consumeixen més de 100.000 milions bosses de plàstic i només se’n 
recicla un 7 %.

TEXT

OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA

El problema

El consum de productes, de serveis i de béns és un fet habitual. Però la nostra societat està 
marcada, més que pel consum, pel «consumisme» o pel sobreconsum que ens empeny a 
adquirir més i més coses. Aquesta tendència, de la qual depèn sobre manera el sistema 
econòmic actual, té conseqüències greus per a la salut del planeta i per a la nostra.
En ocasions, formem part de la problemàtica ocasionada pel consumisme perquè no tenim 
la informació necessària per ser capaços de sospesar els impactes que el nostre consum té 
en el medi ambient. Els plàstics, el consum d’aliments, la roba que vestim, l’ús de la tecnologia 
o la forma com ens desplacem. Totes aquestes peces se sumen en un consumisme que 
degrada gradualment el medi natural.

El resultat és a la vista. A la UE i a Espanya, gairebé el 40 % dels plàstics que s’hi produeixen 
són envasos, en la majoria d’un únic ús: bosses, ampolles, embolcalls, gots…, dels quals només 
es recicla el 30 % (en els càlculs més optimistes). El resultat és que, a nivell global, fins a 12 
milions de tones de plàstic arriben als oceans, i ja s’hi han observat més de 1.300 espècies 
marines afectades.

El consum d’aliments provinents de l’agricultura i la ramaderia industrial també té implicacions 
greus. La ramaderia és la responsable de l’emissió del 14 % dels gasos amb efecte d’hivernacle. 
A més, el model de ramaderia industrial es regeix per l’obtenció de beneficis ràpids, que 
també significa talar boscos per produir pinsos i pastures per engreixar ràpidament el 
bestiar. Es preveu que el consum mundial de carn augmenti en més d’un 75 % en 2050, unes 
xifres insostenibles per al planeta. Al mateix temps, el consum de peix creix a un ritme més alt 
que la taxa de població mundial. Els oceans encara s’exploten de manera desenfrenada i els 
estocs pesquers es troben sota una enorme pressió. Davant aquesta crisi, cada vegada hi 
ha més persones interessades a demanar que el peix que compren sigui sostenible i que no 
s’involucri en activitats il•legals.
 
També tenen efectes greus sobre el planeta les pràctiques dutes a terme per la indústria 
tecnològica que, amb l’obsolescència programada, promou la substitució abans que la 
reparació, de manera que ocasiona l’esgotament dels recursos naturals i l’aparició de tones 
de residus perillosos.
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1.   Llig el text “Obsolescència programada” i subratlla les paraules o expressions 
que no coneixes.

3.   Emparella les paraules següents amb la definició que cregues que li correspon 
segons el context:

2.  Escriu les paraules o expressions que has subratllat.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

obsolescència  1.

empeny 2.

 consumisme 3.

 sospesar 4.

 degrada 5.

 gairebé 6.

embolcalls 7.

 ramaderia 8.

 hivernacle 9.

bestiar 10.

taxa 11.

estocs 12.

1.  Lloc cobert artificialment per a protegir  
les plantes de l’acció del fred.

2.  Preu, import, mesura o percentatge en què s’ha 
fixat alguna cosa.

3. Espentar. Fer pressió perquè faça alguna cosa.

4. Tendència immoderada a consumir béns  
i productes no sempre necessaris.

5.  Examinar atentament (els avantatges o els 
inconvenients d’una cosa).

6.  Allò que embolca alguna cosa. Envoltar.

7. Existències.

8. Quasi. No ben bé però faltant poc.

9.  Conjunt de les activitats humanes relacionades 
amb l’explotació de bestiar.

10.  Depreciació dels béns d’equipament com  
a conseqüència del progrés tècnic.

11.  Alterar (una cosa) desgastant les seues 
qualitats inherents, descomponent-la.

12.  Conjunt de bèsties d’una mateixa espècie, 
especialment de les que es crien per al servici  
i la utilitat de les persones.
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4.   Contesta aquestes preguntes sobre el text  amb oracions introductòries 
completes:

a)  Quantes persones habitaran el planeta en 2050?

                                                                                                                                                                                            

b)  Quina quantitat de bosses de plàstic se’n recicla a la UE?

                                                                                                                                                                                            

c)  Per què està marcada la nostra societat?

                                                                                                                                                                                            

d)   Per què, en ocasions, nosaltres formem part de la problemàtica ocasionada  
pel consumisme?

                                                                                                                                                                                            

e)  Què fa el consumisme en el medi ambient?

                                                                                                                                                                                            

f)   Quants plàstics arriben als oceans a nivell global?

                                                                                                                                                                                            

g)  Quantes espècies marines s’han observat afectades pels plàstics?

                                                                                                                                                                                            

h)  Què produeix la ramaderia al medi ambient?

                                                                                                                                                                                            

i)   Què promou la indústria tecnològica?
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5.    Subratlla les respostes correctes:

a)   Avui dia, s’extreuen i usen aproximadament un 30% més de recursos naturals 
que fa 50 anys.

b)   Avui dia, s’extreuen però no s’usen aproximadament un 50% més de recursos 
naturals que fa 30 anys.

c)   Avui dia, s’extreuen i usen aproximadament un 50% més de recursos naturals 
que fa 30 anys.

d)  El consumisme té conseqüències lleus per a la salut del planeta i per a la nostra.

e)  El consumisme perjudica molt salut del planeta i  la nostra.

f)   El consumisme té conseqüències greus per a la salut del planeta i per a la nostra.

g)   La ramaderia industrial té com objectiu criar animals sans que es desenvolupen 
a un ritme sostenible.

h)  La ramaderia industrial té com objectiu obtenir beneficis ràpids.

i)    La ramaderia industrial produeix pinsos i pastures per a engreixar ràpidament el 
bestiar.

j)   En moltes ocasions per a produir pinsos i pastures s’han de talar arbres.

k)   Si el consum de carn mundial augmenta més d’un 75% en 2050, no hi haurà 
problemes per obtenir-la.

l)   En l’actualitat els oceans encara s’exploten de manera sostenible.

m)   El consum d’aliments provinents de l’agricultura i la ramaderia industrial 
ocasiona problemes greus.
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6.  Ordena alfabèticament les paraules de l’exercici 3.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

7.  Crea una oració amb les següents paraules:

degrada                                                                                                                                

                                                                                                                                                

béns                                                                                                                                       

                                                                                                                                                

augmenta                                                                                                                             

                                                                                                                                                

esgotament                                                                                                                         

                                                                                                                                               

il·legals                                                                                                                                   

                                                                                                                                                


