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De cada vegada hi ha menys dubtes: som davant una emergència climàtica sense precedents. 
Esforços com l'Agenda 2030 dels Objectius de desenvolupament sostenible, l'Acord de París, 
el Pacte Verd Europeu o les cimeres del clima demostren el compromís creixent de la societat 
amb la lluita contra el canvi climàtic. No obstant això, la resposta a aquesta amenaça a mitjan 
i llarg termini sembla haver-se congelat per reaccionar davant una amenaça més urgent: la 
provocada per la pandèmia del coronavirus. 

Per això, les universitats públiques que integren el G9 som conscients encara més de la nostra 
responsabilitat i del paper determinant que exercim en el compliment de l'objectiu 13 de 
l'Agenda 2030, Acció pel clima. En el marc de la Setmana Verda (Green Week), que celebram 
entre el 5 i el 12 de juny, els últims mesos ens hem unit a la iniciativa mundial dels centres 
d'educació superior sobre l'estat d'emergència climàtica i estam disposats a ser més 
ambiciosos i a respondre a la crida de la societat per impulsar totes les decisions necessàries 
per aturar l’escalfament global. 

Les institucions acadèmiques del G9 estam convençudes que és el moment de fer una acció 
decidida pel clima i volem ser una palanca clau en les transformacions que es necessiten. Tenim 
el potencial per convertir-nos en AMBAIXADORES d'un canvi que és inajornable i ens 
convertirem en referents. Com a responsables de la formació dels nostres joves, les universitats 
del G9 manifestam el compromís per liderar aquest procés en les metes de l’ODS 13 Acció pel 
clima següents: 

— Facilitar que la recerca posi les bases perquè totes les àrees de coneixement 
contribueixin a «enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos 
relacionats amb el clima i els desastres naturals» (meta 1). 

És imprescindible fer una recerca socialment responsable d'una manera continuada i conjunta, 
des de vessants transdisciplinaris i plurifocals. Ja desenvolupam línies de recerca en les tres 
grans àrees científiques del canvi climàtic: bases físiques; impacte i vulnerabilitat; i mitigació i 
adaptació a les seves conseqüències. No ens aturarem fins que no ho aconseguim, perquè la 
missió fonamental de la Universitat és millorar la vida dels ciutadans. 

— Adequar les nostres polítiques universitàries per «incorporar mesures relatives 
al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans» (meta 2).  

Les universitats som autèntics laboratoris de sostenibilitat en els quals es duen a terme 
iniciatives per evitar l'escalfament global. Hi ha moltes bones pràctiques que han de ser 
posades en valor i multiplicar-les. Les universitats volem ser l'avantguarda en la lluita contra 
l'escalfament global i estam decidides que la nostra energia consumida provingui al 100 per 
cent de fonts renovables. 

— Analitzar i revisar els nostres plans docents per «millorar l'educació, la 
sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del 



 
 

canvi climàtic, la seva adaptació, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca» 
(meta 3). 

L'Acció pel clima ens obliga que l'emergència climàtica sigui tractada de manera 
contextualitzada en totes les àrees del coneixement. Les nostres titulacions recolliran els nous 
descobriments i identificaran els comportaments necessaris per fer front al desafiament de 
l'escalfament global. L'objectiu és capacitar els futurs professionals de tots els àmbits per a 
l'adaptació tecnològica i social a entorns altament incerts i canviants.  

La nostra responsabilitat és donar-los els coneixements perquè imaginin i desenvolupin 
solucions que mitiguin els problemes del canvi climàtic. Junts hem de trobar camins alternatius 
que permetin que tots els habitants del planeta tinguin una vida digna i plena. 

Per aquest motiu, les universitats que integram el Grup 9 d’universitats hem promogut el 
projecte GREEN 9 NIGHT, amb activitats que abordaran i faran reflexionar els ciutadans sobre 
el medi ambient i la sostenibilitat, aportant una visió i els valors necessaris per a un canvi basat 
en el desenvolupament sostenible. D'aquesta manera, volem contribuir a la conscienciació de 
la societat i ser la llavor que iniciï la presa de decisions cabdals a través del coneixement. 


