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Re su m
En aquest tre ball es dis cu teix la de fi ni ció

de de sen vo lu pa ment sos te ni ble i les se ves 

li mi ta cions, i tot se guit s’hi apor ten da des

bàsi ques com pa ra ti ves del de sen vo lu pa -

ment de Cos ta Rica des de la pers pec ti va

del de sen vo lu pa ment humà. S’analitza la

im portància del de sen vo lu pa ment tu rís tic

en aquest país, la seva in ser ció din tre

d’una es tratè gia de de sen vo lu pa ment sos -

te ni ble i el pa per que l’esport d’aventura

hi po dria ju gar. 

Intro duc ció 
En aquest text, des prés d’algunes con si -

de ra cions ini cials so bre Cos ta Rica, el de -

sen vo lu pa ment sos te ni ble i l’activitat tu -

rís ti ca, a l’últim apar tat s’introdueix el

tema de l’esport. No es tic lli gat al món de

l’esport, i al gu nes de les idees que pre sen -

ta ré es tro ben més aviat re la cio na des amb 

el meu tre ball com a ges tor uni ver si ta ri i

com a in ves ti ga dor en el camp de la di ver -

si tat genè ti ca i el seu im pac te en el de sen -

vo lu pa ment sos te ni ble. En aquest tema,

faré al guns co men ta ris so bre l’esforç de

con ser va ció i el seu sen tit da vant del de -

sen vo lu pa ment tu rís tic. Pos te rior ment co -

men ta ré el pa per de l’esport, en el sen tit

am pli, no el de com pe ti ció, en aquest de -

sen vo lu pa ment, i de qui na for ma la seva

in te gra ció en l’esforç de con ser va ció po -

dria ser l’única ga ran tia d’un de sen vo lu -

pa ment na cio nal i re gio nal sos te ni ble. 

El de sen vo lu pa ment
sos te ni ble 

La de fi ni ció clàssi ca de de sen vo lu pa ment

sos te ni ble és la d’un de sen vo lu pa ment que 

sa tis fa ci les ne ces si tats del pre sent sen se

com pro me tre la ca pa ci tat de les ge ne ra -

cions fu tu res per sa tis fer les se ves pròpies

ne ces si tats. Això im pli ca que pu guem te nir 

una idea cla ra de qui nes se ran les ne ces si -

tats de les ge ne ra cions fu tu res, cosa que

ara com ara, es tic molt se gur que no po -

dem pre ci sar. En aques tes cir cumstàncies, 

no po dríem com pro me tre res, atès que no

co nei xem les nos tres ne ces si tats fu tu res, ni 

crec que, en les cir cumstàncies ac tuals, les 

pu guem pre veu re. 

En un ar ti cle so bre sos te ni bi li tat i edu ca -

ció su pe rior, Wals i Jic kling (2002) co -

men ten so bre la “neo llen gua” i el “pen sa -

ment do ble” (“news peak” i “dou blet hink”

al text ori gi nal) de Geor ge Orwell, a la

seva no vel·la “1984". Crec que aques ta

”pre dic ció" d’Orwell és la que mi llor s’ha

com plert. La “neo llen gua” feia que els ha -

bi tants d’Oceania ac cep tes sin con cep tes

que en el seu sig ni fi cat eren com ple ta -

ment opo sats. Això bus ca va, d’alguna for -

ma, alie nar els ha bi tants. A la fa ça na del

Mi nis te ri de la Ve ri tat (el Mi ni ver en neo -

llen gua) “... po dien lle gir-se, ad he ri des

so bre la seva blan ca fa ça na en lle tres de

for ma ele gant, les tres con sig nes del Par -

tit: La gue rra és la pau, La lli ber tat és

l’esclavitud, La ig norà ncia és la for ça”.

(Orwell, 1952 pàg. 10). 

Sem bla ria que en el món ac tual po dem uti -

lit zar ter mes o con cep tes, que tots com par -

tim i creiem en ten dre, però que en la seva

pròpia de fi ni ció por ten una con tra dic ció in -

he rent. Em temo que “de sen vo lu pa ment

sos te ni ble” si gui “neo llen gua” i “pen sa -

ment do ble”, com molts ter mes d’ús comú

en l’ac tua li tat. 

La Cos ta Rica
d’avui 

Aquest tre ball el faig des de la pers pec ti va 

del meu país, i vol dria co men çar pre sen -

tant-lo amb al gu nes da des. Si aques t ar ti -

cle trac ta de de sen vo lu pa ment sos te ni ble

i es ports, co men ça ré pre sen tant Cos ta

Rica des del seu ín dex de De sen vo lu pa -

ment Humà (IDH). 

Aquest ín dex, pro po sat pel Pro gra ma de

les Na cions Uni des per al De sen vo lu pa -

ment (PNUD) par teix de tres va ria bles:

l’es pe ran ça de vida en néi xer, que re flec -

teix, en prin ci pi, l’ac cés als ser veis de sa -

lut i a la in fraes truc tu ra sa nità ria; la taxa

d’al fa be tit za ció d’a dults i la taxa com bi na -

da de ma tri cu la ció, que re flec teix l’ac cés

a l’e du ca ció; i el Pro duc te Inte rior Brut

(PIB) per ca pi ta, com a re flex de la si tua -

ció econò mi ca en ge ne ral i de l’ac cés a la
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Abstract

In this pa per the de fi ni tion of sus tai na ble

de ve lop ment and its li mi ta tions is con si de red.

Com pa ra ti ve ba sic data of Cos ta Ri ca’s

de ve lop ment is analy zed from a pers pec ti ve of

Hu man sus tai na ble de ve lop ment. The

im por tan ce of tou rism de ve lop ment, its

in ser tion in a sus tai na ble de ve lop ment

stra tegy and the role that ad ven tu re sports

could play in this stra tegy are analy zed. 
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ri que sa. Po dem dis cu tir el va lor d’a quests

tres in di ca dors, però l’ín dex comp ta amb

ac cep ta ció i s’ha es tat uti lit zant du rant

molts anys. Re cor dem, però, que el

PNUD ens posa en guàr dia so bre l’ús ina -

de quat de l’ín dex per fer com pa ra cions

en tre paï sos, cosa que, de tota ma ne ra, és 

ine vi ta ble, i el ma teix PNUD, en clas si fi -

car els paï sos per IDH, els com pa ra (Qua -

dre 1).

Pel que fa a Cos ta Rica, és im por tant as -

sen ya lar que el des glos sa ment de l’IDH

ens dóna una pri me ra idea de les se ves

con tra dic cions in ter nes com a país. Pri -

mer, Cos ta Rica és l’ú nic país cen trea me -

ricà d’alt de sen vo lu pa ment humà i un

dels 9 paï sos de l’Amèri ca Lla ti na i el Ca -

rib dels 55 amb alt de sen vo lu pa ment

humà en el món (Bar ba dos, l’Argen ti na,

l’Uru guai, Xile, les Baha mes, Saint Kitts i

Ne vis, Tri ni tat i To ba go i Mèxic són els al -

tres). 

Cos ta Rica és un país de De sen vo lu pa -

ment Humà alt pels seus in di ca dors de sa -

lut i d’al fa be tit za ció d’a dults, però no pels

seus ín dexs de Taxa Com bi na da d’Esco la -

ri tat, on apa reix com un país de de sen vo -

lu pa ment humà mitjà; igual com pel que

fa al PIB per ca pi ta.

L’esforç
de con ser va ció 

Cos ta Rica és co ne gu da pel seu es forç de

con ser va ció de la bio di ver si tat. Aquest es -

forç pot ser me su rat de di ver ses for mes.

Pot ser la me su ra més tra di cio nal és pel

que fa a la im portància re la ti va i ab so lu ta

de l’àrea sota nor mes de pro tec ció. Un

25,6 % del te rri to ri cos ta-riqueny es tro ba 

sota al gu na ca te go ria de pro tec ció es ta tal. 

A això cal afe gir-hi un 1,1 % sota pro tec -

ció pri va da. 

Du rant molts anys, Cos ta Rica va te nir el

dub tós ho nor de ser al ho ra el país amb

més es forç de con ser va ció, però tam bé

un dels paï sos amb una ma jor taxa de

des fo res ta ció del món. El ba lanç amb

prou fei nes era po si tiu, però re cent ment,

la taxa de des fo res ta ció s’ha re duït

dràsti ca ment i la co ber tu ra bos co sa ha

aug men tat, i ha arri bat a ser d’un 38,5 % 

del te rri to ri na cio nal, en ca ra que aquest

aug ment si gui de gut, par cial ment, a la

suc ces sió na tu ral de te rrenys agrí co les

aban do nats. 

Hom ha trac tat de do nar va lor a aquest

es forç con ser va cio nis ta i du rant al gun

temps es va uti lit zar el que jo ara ano me -

no el mi rat ge del va lor del pa tri mo ni genè -

tic. La rea li tat ha es tat una al tra i el va lor

di rec te econò mic del tre ball de pro tec ció

ve per al tres vies, per exem ple de la ven da 

de bons de fi xa ció de diò xid de car bo ni,

en tre d’altres. 

En aquest sen tit, no hem d’o bli dar que

la bio di ver si tat tam bé té un va lor ètic i

est ètic i els es for ços de con ser va ció els

po sen en re lleu. Po dem dir que és

aquest va lor est ètic el que, par cial ment,

pot ser con si de rat com un dels res pon -

sa bles de l’èxit del de sen vo lu pa ment re -

cent de la in dús tria tu rís ti ca a Cos ta

Rica, si més no in di rec ta ment, com ho

veu rem més en da vant.
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PAÍS

ESPERANÇA

DE VIDA EN

NÈIXER

(EN ANYS, 2002)

TAXA

D’ALFABETIT-

ZACIÓ D’ADULTS

(%, 2002)

TAXA

COMBINADA DE

MATRICULACIÓ

(%, 2002)

PIB PER CAPITA

(PPA EN US$,

2002)

VALOR DE

L’ÍNDEX DE

DESENVOLU-

PAMENT HUMÀ

POSICIÓ

RESPECTE DE

L’IDH

Espa nya 79,2 97,7 92 21.460 0,922 20

Cos ta Rica 78,0 95,8 69 8.840 0,834 45

Pa na mà 74,6 92,3 73 6.170 0,791 61

El Sal va dor 70,6 79,7 66 4.890 0,720 103

Hon du res 68,8 80,0 62 2.600 0,672 115

Ni ca ra gua 69,4 76,7 65 2.470 0,667 118

Gua te ma la 65,7 69,9 56 4.080 0,649 121

Mitjanes

IDH alt 77,4 … 89 23.155 0,915 1-55

IDH mitjà 67,2 80,4 64 4.053 0,695 56-141

IDH baix 49,1 54,3 40 1.186 0,438 142-177

Fon t: PNUD, Infor me so bre de sen vo lu pa ment humà 2004. 

n QUADRE 1.
L’ín dex de De sen vo lu pa ment Humà per a al guns paï sos.



Tu ris me
i de sen vo lu pa ment 
L’any 2003 van vi si tar Cos ta Rica

1.239.000 tu ris tes. D’aquests, 450.000

(un 36 %) van vi si tar àrees sil ves tres pro -

te gi des. Això es com pa ra amb una xi fra si -

mi lar de vi si tants na cio nals (430.000)

(Pro gra ma Estat de la Na ció, 2004). Per

tant, mal grat el va lor de les àrees pro te gi -

des i del seu in ne ga ble atrac tiu tu rís tic, és

preo cu pant que no més un terç dels tu ris -

tes es tran gers les vi si tin. 

Així doncs, es po dria dir que el de sen vo lu -

pa ment tu rís tic va lli gat, in di rec ta ment, a

l’esforç de con ser va ció. Tam bé es po dria

dir que la imat ge del país con ser va cio nis -

ta trans cen deix les àrees pro te gi des, i el

tu ris ta és atret per la be lle sa esc èni ca del

país, in de pen dent ment que aques ta es ti -

gui vin cu la da a les zo nes pro te gi des o no. 

Gran part del nos tre tu ris me pro vé de

l’Amèrica del Nord, en ca ra que el seu crei -

xe ment s’ha es tan cat. Més di na mis me

pre sen ten el tu ris me d’Amèrica Cen tral

(se gon en im portància) i l’europeu (Pro -

jec te Estat de la Na ció, 2003). 

El que sí que és cert és que des de l’any

2001, el tu ris me re pre sen ta el ma jor ca -

pí tol d’in gres sos de di vi ses al país, dis pu -

tant aquest pri mer lloc amb l’in grés pro vi -

nent de l’ex por ta ció de mi cro com po nents

electrònics, la qual ha de mos trat en els úl -

tims anys una im por tant vo la ti li tat in ter -

na cio nal. Al Qua dre 2 es pre sen ten com -

pa ra ti va ment els per cen tat ges d’in gres sos 

de di vi ses ge ne rats pel tu ris me i per l’ex -

por ta ció de mi cro com po nents. Per a l’any

2003, el per cen tat ge dels in gres sos per

tu ris me va cau re a 19,6%. 

Aquest de sen vo lu pa ment tu rís tic s’ha pro -

duït en dues ves sants, una amb el de sen -

vo lu pa ment de grans in fraes truc tu res ho -

te le res i l’altra mit jan çant un im por tant

de sen vo lu pa ment de la pe ti ta i mit ja na in -

dús tria tu rís ti ca. Enca ra que to tes dues es

fo na men ten o es jus ti fi quen en l’esforç de

con ser va ció, les lògi ques de to tes dues

són di fe rents. 

El de sen vo lu pa ment de la in dús tria tu rís ti ca 

ha de fer front a tres ame na ces, si el país vol 

con so li dar aques ta ac ti vi tat, de ma ne ra sos -

te ni ble, com una de les més im por tants ge -

ne ra do res de con tri bu cions a l’e co no mia

na cio nal i d’o por tu ni tats per a la po bla ció. 

D’una ban da, pro ba ble ment el ma jor de -

sa fia ment és la de gra da ció dels re cur sos

na tu rals, que es tro ben ame na çats per la

con ta mi na ció, el de sen vo lu pa ment urbà

no pla ni fi cat, l’explotació il·le gal dels bos -

cos i el no pa ga ment als pro pie ta ris pri -

vats, al guns d’ells es tran gers, pels ter -

renys que han es tat in cor po rats als parcs

na cio nals. Cos ta Rica no ha in ver tit prou

re cur sos en la so lu ció dels seus pro ble mes 

am bien tals i això con tras ta amb la quan ti -

tat d’esforços que s’han rea lit zat per con -

so li dar la “mar ca” am bien ta lis ta del país.

El sec tor tu rís tic, mal grat ser el màxim be -

ne fi cia ri dels re cur sos na tu rals i de l’esforç 

de con ser va ció, in ver teix poc en la seva

con ser va ció. 

En se gon ter me, tam bé s’està co rrent el

risc de con ver tir el sec tor de tu ris me

“gour met” en un sec tor de tu ris me “genè -

ric”. Això és el re sul tat d’o fe rir “de tot per

a tot hom” (tu ris me genè ric mas siu “tot

inclòs”, tu ris me de na tu ra le sa, tu ris me de

golf, de ca si nos). La imat ge que pro jec ta

Cos ta Rica co men ça a tor nar-se con fu sa. 

Un pro ble ma cen tral en el de sen vo lu pa -

ment de grans ho tels a la cos ta cos ta-ri -

quen ya és el de sen vo lu pa ment i man te ni -

ment de camps de golf. La ne ces si tat d’ai -

gua per re gar aquests camps ex ce deix, de

molt, les ne ces si tats d’ai gua po ta ble del

con junt de po bla cions veï nes, amb les

quals com pe tei xen. Te nim així una pràcti -

ca es por ti va que mol ta gent qües tio na, pel 

seu carà cter i per les exigè ncies de con -

sum d’ai gua, re curs que serà ne cess ària -

ment cada cop més escàs i va luós. Val gui

la pena co men tar que la Uni ver si tat de

Cos ta Rica està de sen vo lu pant es que mes

d’ús d’ai gua de mar per re gar camps de

golf, fent ser vir va rie tats de ges pa re sis -

tents a la sa li ni tat i es que mes de re cu pe -

ra ció del sòl da vant l’ex cés de sa li ni tat.

Un al tre efec te del de sen vo lu pa ment d’a -

quests grans ho tels ha es tat l’im pac te del

tu ris me se xual. La ben me res cu da re pu ta -

ció de Cos ta Rica com a des ti na ció fa mi liar 

està sent afec ta da per la imat ge del país

com a des ti na ció de tu ris me se xual i d’a -

pos tes. La te le vi sió es pan yo la ha rea lit zat

al guns re por tat ges, de cai re sen sa cio na lis -

ta, so bre el tu ris me se xual en ge ne ral i amb 

me nors a Cos ta Rica. Les ac cions de go -

vern han tri gat a arri bar, però ja hi ha es -
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Cos ta Rica és co ne gu da pel seu es forç de con ser -
va ció de la bio di ver si tat (Fon t: Au tor).

A Cos ta Rica el sec tor tu rís tic, mal grat ser el
màxim be ne fi cia ri dels re cur sos na tu rals i de l’es -
forç de con ser va ció, in ver teix poc en la seva con ser -
va ció (Fon t: http://www.ca llao.org/me dioam bien

te/ima ge nes/pla ya_su cia.jpg –29.XI.04–).

ANY TURISME

(%)

MICROCOMPONENTS

(%)

1988 16,0 17,9

1999 15,5 38,4

2000 21,0 28,3

2001 21,8 15,7

2002 20,5 17,1

Font: Pro jec te Estat de la Na ció 2003

n QUADRE 2.
Ingrés de di vi ses, 1988–2002.



tratè gies per con tro lar aques ta si tua ció. Sí

que he de re con èi xer que aquest tu ris me

se xual, so vint acom pan ya, in di rec ta ment,

es de ve ni ments es por tius. 

Tam bé hem de te nir clar que la de man da

in ter na cio nal, pel que fa al tu ris me, és es -

ta cio nal, i que la de man da in ter na es pro -

mou com a mitjà per ga ran tir un ni vell

cons tant d’activitats. D’altra ban da, es re -

co neix que la de man da in ter na és ge ne ra -

do ra de qua li tat. 

Fi nal ment, no hem d’o bli dar que l’èxit d’a -

quest de sen vo lu pa ment tu rís tic com por ta

aug men tar la càrre ga de vi si tants a les zo -

nes pro te gi des a ni vells pe ri llo sos. Molts

dels Parcs Na cio nals cos ta-ri quenys te -

nen, en la tem po ra da alta, quo tes es tric -

tes de vi si tants. 

Tu ris me i es port 

És evi dent que l’as so cia ció de l’es port

amb les ac ti vi tats tu rís ti ques pot ser un

ele ment de con trol i de de sen vo lu pa ment 

po si tiu. Par tim d’u na con si de ra ció ge ne -

ral, en el sen tit que un es port em mar cat

en el de sen vo lu pa ment sos te ni ble re que -

reix de prac ti cants cons cients que la seva 

ac ció pot com por tar una agres sió al

medi. Un pretès es port (re la cio nat amb el 

tu ris me) ecolò gic, no ha de com pe tir amb 

la na tu ra, sinó col·la bo rar en el seu man -

te ni ment i con ser va ció. Com ho fan

 alguns, po dem par lar de la “des-es por ti -

vit za ció”, pel que fa al for mat com pe ti tiu, 

per a “na tu ra lit zar-se”. Això im pli ca can -

vis cul tu rals i, doncs, pro ces sos de for -

ma ció ex plí cits. 

Po dem par lar de tu ris me ac tiu on, ex plí ci -

ta ment, l’o fer ta tu rís ti ca in clou ac ti vi tats

es por ti ves re la cio na des amb l’entorn

natural. 

O bé de tu ris me verd o ecolò gic, en el qual 

les ac ti vi tats es por ti ves va lo ren l’en torn

na tu ral dels ho tels, i apro fi ten o reha bi li -

ten ca mins, per fer ca mi na des, ci clis me

de mun tan ya, equi ta ció i d’al tres ac ti vi -

tats es por ti ves i re crea ti ves de baix im pac -

te am bien tal. Cal no obli dar que una part

im por tant del de sen vo lu pa ment de l’ac ti -

vi tat tu rís ti ca que es pro mo cio na a Cos ta

Rica, im pli ca mit ja nes i pe ti tes em pre ses, 

mol tes lli ga des a l’a no me nat tu ris me

ecolò gic. Dur a ter me aquest tu ris me im -

pli ca l’or ga nit za ció d’a ques tes pe ti tes em -

pre ses i de les co mu ni tats veï nes, on les

pràcti ques es por ti ves són un fac tor d’ar ti -

cu la ció im por tant, per què in vo lu cren no

so la ment la pe ti ta em pre sa sinó tam bé els 

cam pe rols, en la rea lit za ció de les ac ti vi -

tats es por ti ves i recreatives que passen a

ser un dels atractius fonamentals de

l’oferta: equitació, rais fluvials (ràfting),

caminades, etc. 

Això im pli ca tor nar a en ca mi nar, acu ra da -

ment, l’o fer ta tu rís ti ca pe ti ta i mit ja na,

per què sen se pre ten dre de com pe tir amb

l’o fer ta dels grans ho tels “tot comprès”

–les se ves ma ri nes i els seus camps de

golf–, pu gui atreu re una clien te la cons -

cient del medi am bient, del seu va lor i de

la necessitat de conservar-lo. 

Això de ma na un can vi cul tu ral im por tant,

tant en els ofe rents dels ser veis tu rís tics,

com en els seus clients. La Uni ver si tat de

Cos ta Rica, mit jan çant el de sen vo lu pa -

ment del lloc Inter net (www.tic tou -

rism.com) bus ca d’ar ti cu lar un pro cés

d’or ga nit za ció, for ma ció i pro mo ció de re -

cur sos per as so lir una nova forma de

turisme sostenible. 

No hem de pas sar per alt que aquests es -

por tis tes-tu ris tes, im pli cats en ac ti vi tats

de tu ris me ecolò gic, se ran tam bé guar -

dians i con ser va dors del pa tri mo ni na tu -

ral. Les ac ti vi tats d’es bar jo i es por ti ves

que s’or ga nit zin en aquest marc, han de

ser con ce bu des gai re bé amb l’es pe rit

de pren dre l’es por tis ta com a agent del

pro cés de con ser va ció. Aques ta pro pos ta

és con se qüent amb l’Arti cle 10 de la Carta 

Iberoamericana de l’Esport que diu: 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

DE L’ESPORT 

S’ha de de fen sar o as se gu rar el de sen vo lu -

pa ment sos te ni ble de l’es port en les fu tu res

ge ne ra cions, per la qual cosa es re que reix

que les ac ti vi tats fí si ques s’a dap tin als re -

cur sos li mi tats del pla ne ta i que es rea lit zin

d’a cord amb els prin ci pis d’u na ges tió equi -

li bra da del medi am bient i per fer-ho cal: 

Te nir pre sents els va lors de la na tu ra i del

medi am bient en el mo ment de pla ni fi car i

cons truir ins tal·la cions es por ti ves. 

Do nar su port i es ti mu lar les or ga nit za cions

es por ti ves en els seus es for ços per con ser var 

la na tu ra i el medi ambient. 
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Fon s do cu men tal del CIO

http://www.tri paus tra lia.com/dia ri/ire ne/foto/raf ting.jpg –29.XI.04–)

Un pretès es port (lli gat al tu ris me)
ecolò gic no ha de com pe tir amb la
na tu ra, sinó col·la bo rar en el seu

man te ni ment i con ser va ció. 



Vet llar per què la po bla ció pren gui més

cons cièn cia de les re la cions en tre l’es port i

el seu de sen vo lu pa ment sos te ni ble i apren -

gui a con èi xer i va lo rar mi llor la na tu ra.

(Con sell Ibe roa me ricà de l’Esport, 1996). 

Un co men ta ri fi nal que, ni que si gui obvi,

no he de dei xar de ban da. Un país com

Cos ta Rica, on la po bla ció es tro ba en un

pro cés d’en ve lli ment ac ce le rat, pro duc te,

en tre d’al tres co ses, d’u na re la ti va bai xa

na ta li tat i d’u na im por tant es pe ran ça de

vida, pa teix, a més a més, de les se qüe les

del ta ba quis me, el se den ta ris me i la mala

nu tri ció. La in te gra ció de l’es port en l’ac ti -

vi tat tu rís ti ca i la cri da a la po bla ció per -

què can viï d’hàbits de vida i prac ti qui més 

ac ti vi tat fí si ca és ur gent i in dis pen sa ble, si 

vo lem mi llo rar els nos tres ín dexs de sa lut i 

fo men tar una mi llor qua li tat de vida. 

Sem bla que és pos si ble el de sen vo lu pa -

ment d’un mo del on, tu ris me, sa lut i es -

port s’ar ti cu lin de ma ne ra sos te ni ble. La

Uni ver si tat de Cos ta Rica ha as su mit

aquest rep te, pro mo vent l’ac ti vi tat es por -

ti va com un com po nent fo na men tal i per -

ma nent de la for ma ció uni ver sità ria en un

con text hu ma nís tic. A més a més, por ta a

ter me pro pos tes d’in ves ti ga ció i ac ció,

com ara el lloc web es men tat, que po den

con tri buir al can vi cul tu ral in dis pen sa ble

per a un de sen vo lu pa ment na cio nal sos te -

ni ble, en sen tit es tric te. 
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