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1. PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
La Universitat té una dimensió d’institució capdavantera de la societat en la sensibilització i de 
resposta a les preocupacions emergents que configuren canvis a la societat. Després de 555 
anys d’història —des de 1450— a la UB estem orgullosos de la tasca de pioners en molts 
àmbits. 
 
Avui, una de les vessants en que amb més rapidesa i força estan canviant els paràmetres de 
les prioritats socials és en els temes de sostenibilitat en el sentit més ampli, totes les maneres 
en que l’activitat humana i social pot incidir en el nostre entorn, en el medi ambient, i 
l’adopció de les estratègies i mesures per tal de que ho faci amb el mínim impacte negatiu, 
en tot cas garantint la reproducció sostenible d’aquest entorn.  
 
La constatació de que recursos que fins fa no gaire es consideraven “abundants” ja no ho 
són, per que la pròpia activitat econòmica i social els ha convertit en escassos —i en alguns 
casos en dramàticament escassos— ha estat un factor clau en la creixent percepció per part 
de l’opinió pública de l’elevada importància de les actuacions de sostenibilitat. I, com tantes 
vegades al llarg de la història, la joventut universitària és capdavantera en aquesta 
sensibilitat.  
 
I, com tantes vegades al llarg de la història, són iniciatives de membres de la comunitat 
universitària les que han anat configurant en els darrers temps un seguit d’iniciatives i 
actuacions que van configurant unes línies de resposta operatives i efectives. Aquest llibre té la 
vocació de presentar de forma sistemàtica el “Perfil ambiental de la UB”, indicant com estem i 
volem estar “En camí cap a la sostenibilitat”. 
 
La UB vol incorporar a les seves tasques de docència i recerca la dimensió de sostenibilitat. 
Les persones que es formen a la UB han de tenir accés no només als continguts necessaris per 
ser un bon professional en la titulació triada sinó també altres elements que configuren el 
bagatge d’un ciutadà o ciutadana del segle XXI, la qual cosa inclou la sensibilització i la 
formació ambiental. Això inclou obrir les vies i impulsar els comportaments ambientalment 
respectuosos de tots els membres de la comunitat universitària, en els transports, en la 
restauració, en els hàbits de treball i lleure, etc.  
 
I en les tasques de recerca no només la UB té una dimensió de gran qualitat en els continguts 
ambientals, sinó que cal introduir explícitament la vessant de sostenibilitat en el conjunt dels 
projectes que directament o indirectament puguin tenir incidència. A banda, òbviament, de 
garantir que les pròpies activitats de docència i recerca —en els laboratoris, en la gestió, 
etc.— es desenvolupin amb les garanties de respecte al medi ambient. 
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