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2. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
2.1. JUSTIFICACIÓ INICIAL 
 
 
La recerca profunda i amb llarga perspectiva temporal sobre el tractament del fet ambiental a 
la Universitat de Barcelona (UB), des dels vessants de la docència i la investigació, ens 
sorprendria de forma agradable. Un gran nombre de docents i investigadors han esmerçat 
esforços per introduir en el programa docent o en el projecte de recerca la visió ambiental 
des del punt de vista biofísic i/o humà. Si reculem en el temps observem com alguns mestres 
pioners a mitjan segle XIX, els pares putatius de la Universitat Literària de Barcelona, 
introduïen la percepció ambiental en la lliçó de filosofia, història natural, higiene pública, 
botànica aplicada a la farmàcia, economia política o geografia. És clar, en la major part de 
casos des d’una concepció científica que es pot qualificar de tradicional. 
 
Aquest fet no hauria de sorprendre massa si considerem que el filòsof atenenc Plató (428-348 
aC.) en el llibre Timeu, recollit en els diàlegs de vellesa, planteja la possibilitat que el medi 
còsmic disposi de la capacitat suficient per absorbir, digerir i transformar les deixalles 
produïdes per la societat del seu temps. O bé, que pensadors il·lustres com l’economista 
escocès Adam Smith (1723-1790), partidari de l’estat progressiu o de l’ús sense límit dels 
recursos naturals, i l’anglès David Ricardo (1772-1823), partidari de l’estat estacionari o de 
l’ús amb límits dels recursos naturals, deixessin constància respectivament de la 
despreocupació o preocupació respecte a l’apropiació infinita o finita del cabal natural. Amb 
el pas del temps el discurs i l’actitud dels pensadors clàssics genera un ampli debat que 
perdura fins l’actualitat, amb posicionaments diversos. 
 
A un costat se situen els partidaris de l’explotació a ultrança dels recursos naturals de la Terra, 
sense ambigüitats ni embuts. En bona mesura són els convençuts que la finitud del planeta és 
superable a partir de l’ús de la millor tecnologia disponible en cada moment. A l’altre 
s’afileren els que rebutgen l’anterior plantejament. Són els qui creuen que un planeta amb 
límits físics no està en condicions de superar una apropiació infinita dels recursos, ni uns 
abocaments eterns dels residus generats,  sobretot si tenim present el constant creixement 
demogràfic i la indiscutible raó que assisteix el món no occidental de voler assolir la quota de 
benestar, no exempta d’incomoditat, de la qual disposa el món occidental en general. Es 
planteja, així, el caràcter insostenible o sostenible de l’activitat i de l’actuació de la societat 
humana. 
 
Durant les últimes dècades la reflexió i la controvèrsia sobre l’estat d’aquesta qüestió ha 
superat l’àmbit de la discussió acadèmica en el nostre entorn geogràfic, afectant el conjunt de 
la societat i l’acció vinculada a la política local, regional, estatal o supraestatal. En el 
perímetre universitari com a catalitzador del sentir social també s’estimula el debat de la 
millor manera que se sap fer, a partir de la teoria en el discurs docent, de la visió aplicada en 
el projecte de recerca o de la publicació referida al fet ambiental. Tot i saber que la UB ha 
disposat i disposa de professionals que ensenyen i hi treballen de forma pràctica, no 
disposàvem d’una diagnosi ambiental que permetés identificar-ne el nombre o el valor 
qualitatiu de la docència i de la recerca. És per això que l’any 2000 va prendre cos la 
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iniciativa de fer una mena de radiografia que aproximés a la mesura amb què el fet 
ambiental es pren en consideració.  
 
La idea també hauria de considerar que la UB, com qualsevol entitat social, és dinàmica i 
canviant, consumeix recursos naturals i produeix residus. Calia avaluar-los i examinar-ne 
l’estat prenent com a referent el d’altres universitats, europees o exteriors, en les quals s’ha 
treballat i definit el perfil ambiental. En aquest sentit es va decidir caracteritzar-la a partir d’un 
instrument ambiental innovador, l’indicador de sostenibilitat, que en procuri una comparació 
afí. Així mateix la UB forma una part important i viva d’un territori del qual no es manté al 
marge, el que conforma la trama urbana de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per 
contextualitzar el fet ambiental de la UB en aquesta xarxa territorial calia optar per una altra 
eina de mesura, la petjada ecològica, que permetés acarar el resultat amb la circumscripció 
veïna, la catalana o l’exterior. 
 
L’ús de les propostes d’indicadors de sostenibilitat i petjada ecològica de la UB permet 
aportar valor als objectius i línies d’acció de la dinàmica ambiental endegada per 
l’ajuntament de la ciutat, la qual ha d’acabar en la proposició i el desplegament de l’Agenda 
local 21. També posicionar-se dins els estudis pioners efectuats pel Servei de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona i els realitzats pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. Tot plegat ha de ser útil i esperonar el camí emprès per la UB cap 
a una planificació ambiental sostenible de l’activitat universitària a llarg termini. Per veure 
d’aconseguir aquesta finalitat no partim del no-res, ans al contrari disposem d’una història de 
fons que cal aprofitar. 
 
 
 
 
2.2. NO PARTIM DE ZERO 
 
 
Com a membres de l’actual Comissió de Medi Ambient de la UB (CMA) hem detectat l’interès 
que el fet ambiental ha despertat en els diferents membres que la constitueixen: delegat del 
rector, cap i tècnics de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i representants 
de campus, professorat, estudiants o PAS. No és el moment d’escometre una ressenya 
acurada de la implicació que hi ha tingut o hi té cadascun dels grups representats, però 
aquesta exposició, atès el seu caràcter, obliga a efectuar un recull de la representació 
institucional i de l’activitat científica recent que ha conduït la UB a ocupar un lloc capdavanter 
en el tema ambiental. La citació serà genèrica, referida al centre, servei o unitat de treball i, 
per tant, demanem disculpes a la persona protagonista. Resultaria llarg i potser feixuc per al 
lector una enumeració individual. 
 
L’any 1991 des del vicerectorat de Promoció Científica i Cooperació Exterior es va impulsar i 
crear una comissió de medi ambient de la UB, amb l’objectiu de canalitzar la múltiple activitat 
en aquesta àrea, avaluar propostes, suggerir iniciatives, recollir informació i assegurar el 
paper de la UB en aspectes referits al fet ambiental. A partir d’aquesta directriu es va efectuar 
una prospecció de l’activitat científica ambiental, a través dels estudis i línies de recerca 
realitzats en els diferents centres implicats. El resultat es va publicar l’any 1993 en els 
números 5 i 6 de la Revista de Difusió de l’Activitat Científica de la UB. S’hi pot copsar la 
multiplicitat i la riquesa dels treballs, així com l’abast nacional i internacional de la recerca 
feta.  
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El seu valor permet dissenyar les característiques d’un model ambiental que abasta des de la 
substància o l’ésser més petits fins un territori extens en el qual interactua i s’hi desenvolupa la 
complexitat d’origen abiòtic, biòtic i antròpic. Som molts els que valorem l’esforç que fa des 
fa temps el personal de la UB per adaptar-se a les necessitats reals de la societat actual; 
d’aquí n’ha sorgit una recerca ambiental viva, dinàmica i interdisciplinària capacitada per 
aproximar la ciència i l’investigador a la comunitat. 
 
A tall d’exemple hom pot citar la recerca en microbiologia ambiental que, prenent el 
microorganisme com a referent, ajuda a valorar i superar l’efecte que l’home exerceix sobre 
l’entorn en àmbits tan importants com la condició de l’aigua, la sanitat, la pol·lució diversa, 
l’ecotoxicitat o la biodegradació. La recerca de la Unitat de Botànica amb la interessant línia 
d’estudi relativa al liquen com a bioindicador de la pol·lució atmosfèrica o la de la Unitat de 
Fisiologia Vegetal que estudia, per exemple, el cicle dels radionúclids emesos en el cas d’un 
accident nuclear, la resposta del sòl i la planta a l’incendi forestal o l’efecte hivernacle i el 
canvi global a partir de la hipòtesi d’un increment doble de la concentració de CO2 en 
l’atmosfera al llarg del segle XXI. 
 
La recerca a l’ensenyament de Farmàcia apunta a diferents línies d’estudi com la vinculada a 
la Unitat d’Edafologia relativa a la caracterització, reutilització i tractament del residu sòlid de 
procedència diversa, el sanejament del sòl en territori pol·luït o la reutilització del llot 
procedent de potabilitzadora. 
 
L’experimentada recerca de les àrees de Química que pretén resoldre problemes ambientals 
a priori, creant processos per a la constitució i l’ús de material innovador, energia neta, nova 
primera matèria, aprofitament del residu metàl·lic o superació de la corrosió ambiental del 
material sòlid. Així mateix des de la química analítica es treballa en el tractament divers de la 
pol·lució a partir de diferents mètodes quimiomètrics, per tal d’identificar-ne la font de 
producció. La recerca ambiental de la física vinculada a la meteorologia condueix a estudis 
pioners sobre l’efecte de les partícules que formen l’aerosol atmosfèric a Barcelona. 
 
La recerca dels ecòlegs per determinar el coneixement del mecanisme que governa 
l’estructura dels ecosistemes terrestre i aquàtic, d’origen natural o humà, introduint la 
metodologia més innovadora. La recerca del grup de Geologia Marina aplicada a la 
conservació i millora ambiental del litoral o de la característica geofísica i geotèrmica lacustre 
i fluvial. 
 
La recerca dels geògrafs sobre la dinàmica de la vegetació incorporant el canvi introduït per 
l’activitat humana; l’anàlisi per part del Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM) del 
procés dinàmic geomorfològic i/o hidrològic que caracteritza la successió d’erosió i 
desertització de l’ambient mediterrani; l’estudi del grup de Climatologia sobre l’illa de calor a 
l’àrea metropolitana de Barcelona, l’episodi meteorològic extrem o la incidència de la 
pol·lució atmosfèrica sobre la malaltia respiratòria; l’anàlisi del grup de treball de 
Paleopaisatge i del Servei de Gestió i Evolució del Paisatge que, amb un enfocament 
interdisciplinari, retrospectiu o actual, permet valorar l’actuació de l’home sobre el medi 
natural i la modificació de l’ecosistema; el treball que s’efectua al voltant de l’estudi d’impacte 
ambiental en l’ordenació del territori o, en fi, la tasca del Grup d’Estudis Regionals aplicada 
al despoblament i noves oportunitats en àrees catalanes de muntanya. 
 
La recerca des de la perspectiva del dret penal ambiental respecte a la regulació legal i 
administrativa del delicte ecològic, ja contemplada en el nou Codi penal. També s’efectuen 
estudis sobre dret internacional ambiental que deriva de les successives conferències, 
declaracions i acords polítics, com el relatiu al programa d’acció de l’Agenda 21, el conveni 
internacional sobre el canvi climàtic o el referit a la diversitat biològica. 
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La docència i la recerca ambiental que des del camp de les ciències socials i experimentals 
s’ofereix als futurs mestres des de l’antiga Escola Universitària de Formació del Professorat 
d’EGB resulta fonamental ja que hi poden adquirir els instruments necessaris perquè els 
docents de demà aprenguin a reflexionar, de forma crítica, sobre l’activitat humana que 
afecta el medi. D’això en depèn l’educació ambiental formal del futur si la desitgem en clau 
sostenible. En un context similar trobem l’activitat de pedagogs o psicòlegs que des de fa 
temps treballen en programes d’ambientalització, com el màster en Intervenció Ambiental. 
Persona, Societat i Gestió, un dels més antics de la UB. I finalment, la recerca des de la visió 
integradora del patrimoni natural i del cultural que efectuen historiadors, antropòlegs i 
arqueòlegs amb la perspectiva d’establir criteris comuns per intentar conservar-los a partir de 
la creació de parcs, centres d’interpretació o museus que assegurin la preservació i la difusió 
del nostre patrimoni. 
 
Aquest ventall exemplificador posa de manifest la riquesa i el valor que té des de fa temps el 
fet ambiental per als docents i investigadors de la UB. Representa només la punta de 
l’immens iceberg que actualment constitueix l’obra ambiental a la nostra universitat i constata 
que no partim de zero. En els corresponents apartats d’aquest treball podeu trobar informació 
complementària referida a l’època més recent. 
 
Pel que fa als antecedents de la representació institucional, cal recordar que la UB ha 
participat en la signatura de la Carta magna de les universitats europees a Bolonya (1988), 
de la Declaració de Talloires de rectors d’universitat per a un futur sostenible (1990), de la 
Crida urgent de la Conferència de Rectors Europeus presentada al comitè preparatori de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament (1991) i, dins el projecte 
Copernicus, de la Carta universitària per al desenvolupament sostenible (1994). 
 
Analitzats els precedents, l’any 1995 el rector va impulsar i assumir la creació d’una nova 
comissió de Política de Medi Ambient de la UB responsable de dissenyar l’estratègia general 
en aquest àmbit. La formaven els vicerectors d’Economia i Organització i de Docència i 
Estudiants, el director tècnic de recerca, un tècnic de l’Oficina de Relacions Laborals, cinc 
estudiants, dos membres del PAS i tres professors a proposta del rector i prèvia aprovació de 
la Junta de Govern. Al llarg de les reunions es van prendre nombrosos acords com la 
realització d’auditories ambientals, la proposta de recollida selectiva dels residus, l’estudi del 
plec de clàusules de les concessions per intentar adaptar-lo a la millor condició ambiental, la 
Proposta de declaració política de medi ambient de la UB, etc. 
 
L’any 1999 la Junta de Govern va acordar el canvi de nom de la Comissió Política de Medi 
Ambient pel de Comissió de Medi Ambient (CMA) que queda  configurada pel vicerector de 
Recerca (president), el delegat del rector (vicepresident) per a l’Oficina de Seguretat, Salut i 
Medi Ambient (OSSMA, inaugurada el 1998), el cap de l’OSSMA (secretari), un tècnic de 
l’OSSMA, administradors de campus, diversos professors, cinc estudiants i dos PAS. S’engega, 
així, una nova etapa relacionada amb la representació institucional que, amb certs canvis, 
perdura. 
 
 
 
2.3. CONSTRUIR AMB CRITERI 
 
 
Una decisió de la CMA l’obliga a redactar i aprovar una normativa interna de funcionament 
que recull, en l’article sisè, les seves funcions: 
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a) Participar en l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans, programes i actuacions 
que en matèria de medi ambient puguin realitzar-se en l’àmbit de la UB. 

b) Informar, si escau, els aspectes relatius a medi ambient que, en matèria de 
planificació, organització de treball i introducció de noves tecnologies es puguin 
realitzar a la UB. 

c) Promoure iniciatives sobre procediments i accions relacionats amb el medi ambient. 
d) Impulsar activitats formatives i d’informació relacionades amb el medi ambient dins 

l’àmbit de la UB.  
 
Al llarg de les reunions es prenen acords com el d’elaborar un calendari per a la implantació 
del ja redactat Pla de gestió de residus generals de la UB, revisió de la segona edició del 
Manual de gestió de residus especials de la UB, implementació i cobertura de la web de Medi 
Ambient de la UB, campanyes de sensibilització ambiental, informar sobre la bossa de 
subproductes de la Facultat de Farmàcia, establir un pla inicial de comunicació ambiental, 
impulsar i realitzar jornades de temàtica ambiental, implicar els serveis de reprografia en el 
compliment ambiental assenyalats en el plec de condicions, suggerir la proposta de 
Declaració Política de Medi Ambient de la UB aprovada per la Junta de Govern l’any 2000, 
proposta de directrius per establir un sistema de gestió ambiental (ISO 14.001 o EMAS) al 
Campus Mundet, proposta d’efectuar una diagnosi ambiental sobre l’estat de la docència i de 
la recerca a la UB, etc. 
 
Aquesta publicació és el resultat de l’última proposta indicada. L’activitat per dur-la a terme 
neix l’any 2000 arran del suggeriment del president de la CMA i gràcies al suport de la 
Fundació Bosch i Gimpera i de l’OSSMA a l’equip investigador, autor d’aquest llibre. La 
investigació que s’obliga a efectuar l’equip de treball es defineix en els següents termes entre 
els anys 2000-2003: 

a) Elaboració d’una diagnosi del grau en què el tema ambiental és pres en consideració 
en la docència, recerca, extensió universitària i publicació de la UB. 

b) Anàlisi dels programes d’estudis universitaris de primer, segon i tercer cicle. 
c) Anàlisi dels projectes de recerca ambiental més significatius. 
d) Quantificació dels convenis i contractes de caire ambiental existents entre la UB i les 

empreses. 
e) Quantificació de l’activitat de promoció i extensió universitària en matèria ambiental. 
f) Coneixement i quantificació de la producció bibliogràfica de la UB referida al tema 

ambiental. 
g) Definició d’indicadors de sostenibilitat que permetin establir la petjada ecològica de la 

UB en el context territorial de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 
 
La tasca desenvolupada en successives fases ha permès detectar que el fet ambiental té una 
presència important i consolidada, tant en els programes docents com en els projectes de 
recerca, que pot xifrar-se entre un 10 i un 15 % del total en funció de l’activitat analitzada. 
Així mateix, a través de l’anàlisi d’indicadors de sostenibilitat i del resultat de la petjada 
ecològica, podem aproximar-nos al perfil ambiental de la UB i, per extensió, comparar-lo 
amb el context territorial proper o  llunyà. 
 
 
 
2.4. EL PERFIL AMBIENTAL DE LA UB EN EL CONTEXT TERRITORIAL 
 
 
Ja hem assenyalat la necessitat de conèixer i analitzar l’evolució de la UB en matèria de 
sostenibilitat, acarant-la amb la procedent d’altres administracions territorials i universitats. 
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Prèviament, calia crear una bateria selectiva d’indicadors de sostenibilitat referits a la UB i, 
així mateix, disposar d’una proposta metodològica contrastable en els nivells d’estudi 
territorial i universitari.  
 
Per arribar al grau de definició desitjable es va efectuar un buidatge bibliogràfic d’indicadors 
experimentats, entre els quals l’assaig de la Sustainable Seattle (EUA), els de la Prefeitura da 
cidade de Curitiba (Brasil), el de la Comissió de les Nacions Unides per al Desenvolupament 
Sostenible (UNCSD) o el de l’EUROSTAT sobre els Indicators for Sustainable Development. En 
un entorn proper s’han avaluat els preparats en organismes com l’Ajuntament de Barcelona, 
les diputacions de Barcelona i Girona o els de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient. 
 
D’altra banda, han estat útils els preparats en institucions universitàries com la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Pennsylvania State University, New Jersey Higher Education 
Partnership for Sustainability, University Leaders for a Sustainable Future o el projecte Higher 
Education 21 (Gran Bretanya), entre d’altres. 
 
Els resultats d’aquestes experiències va permetre preparar desenes de fitxes d’indicadors de 
sostenibilitat aplicables a la UB, agrupades en nou àmbits: docència, recerca, comunitat 
universitària, recurs natural, medi natural, participació, salut, economia i territori. 
Considerem, doncs, que la UB està suficientment preparada per donar resposta a la 
demanda que interrogui sobre el seu estat ambiental. Hem identificat els indicadors que 
presenten una tendència negativa i que requereixen, si escau, algun tipus d’actuació 
específica per intentar capgirar l’evolució no desitjable. 
 
Un altre instrument d’avaluació ambiental preventiva que permet aproximar-nos al perfil 
ambiental de la UB, en el context territorial proper o llunyà, deriva del concepte “petjada 
ecològica”. L’activitat desenvolupada a la nostra universitat consumeix una porció de natura. 
Aquesta noció tradueix, en valor espacial, la superfície d’aigua i terra bioproductiva que 
ocupem per produir el recurs consumit i absorbir la deixalla originada. Un objectiu important 
del treball ha estat calcular la petjada ecològica de la UB i comparar-la amb la de la ciutat de 
Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya. 
 
Es palesa la necessitat de plantejar un projecte institucional específic de futur en què el 
desenvolupament sostenible tingui un protagonisme flexible, adaptat a noves necessitats, tal i 
com preveu l’articulat del nou Estatut de la UB aprovat l’any 2003: 

Article 4.1. […] són proclamats i garantits: 
e) l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i 
humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del 
desenvolupament sostenible. 

Article 58.2. El Claustre Universitari crearà una comissió delegada que haurà de vetllar 
perquè la Universitat respecti els criteris de sostenibilitat ecològica i de defensa del medi 
ambient en totes les seves activitats. A aquest efecte, la dita comissió establirà un 
programa d’acció de la Universitat en l’àmbit ecològic i presentarà al Claustre 
Universitari un informe anual sobre el compliment d’aquest programa. Estarà composta 
per una representació dels diferents sectors de la comunitat universitària en la mateixa 
proporció. 

Article 84.3. La Universitat de Barcelona promou en els plans d’estudis l’oferta de 
matèries relacionades amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible, la cultura 
de la pau i el progrés social i humà fonamentat en els drets humans. 
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LOCALITZACIÓ DELS PRINCIPALS EDIFICIS 

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
FIGURA 2.1. 

 
 
 
2.5. PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PER A LA UB 
 
 
Atès el lloc destacat que ocupa la UB en la docència, la recerca, l’educació i la producció 
ambiental a Catalunya i el conjunt d’Espanya, en una perspectiva històrica, resulta evident 
que cal aprofitar-lo. La creativitat, innovació i difusió del fet ambiental és patrimoni d’una 
bona part del professorat i/o investigadors i va calant en la consciència del personal de la 
UB.  
 
Opinem que la UB, com a signatària del Compromís ciutadà per a la sostenibilitat, es troba 
ben situada per aportar quelcom al projecte ambiental dirigit des de l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquest compromís es fonamenta en deu objectius que es pretenen assolir entre els 
anys 2002 i 2012 i alimenta una part significativa del Pla d’actuació municipal 2004-2007, a 
partir d’un seguit de propostes o línies d’acció preparades pel Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. 
 



INTRODUCCIÓ 
 

 8

La UB, amb gairebé 66.000 estudiants, 5.000 docents i investigadors, 2.000 administratius i 
personal de serveis, 4 campus, 20 centres propis, 9 centres adscrits, 100 departaments, 8 
fundacions i 30 instituts o serveis cientificotècnics conforma una peça molt important de 
l’engranatge urbà de Barcelona. És com una mena de ciutat dins la metròpolis, un subsistema 
que participa de l’atribut del sistema. Per això s’hi veu reflectida en gairebé tots els objectius 
que configuren el Compromís ciutadà per a la sostenibilitat. 
 
Pot ajudar en la preservació de la biodiversitat urbana, la defensa d’un espai públic amb 
qualitat ambiental, la millora de la mobilitat urbana i interurbana, en l’oferta d’una ciutat 
saludable, l’estalvi del recurs natural utilitzat, la promoció de l’energia renovable, el foment 
de la cultura de la reutilització a través de la innovació científica, l’augment de la cohesió 
social, la potenciació d’una economia orientada cap a la sostenibilitat o en el seu progrés a 
partir de l’educació, la recerca i la comunicació. Així mateix, a partir del control i de la millora 
de la petjada ecològica la UB pot ajudar en la reducció de l’impacte ambiental de la ciutat 
sobre el planeta i, per tant, en la cooperació internacional per intentar resoldre’l. 
 
A partir de la definició i de la planificació ambiental pròpia, la UB pot participar de ple, com 
a ens ciutadà participant, en l’objectiu clau de definir l’estratègia local de la ciutat de 
Barcelona. Una experiència innovadora, potser la primera en tota la seva història, que 
permetrà incorporar el nostre bagatge universitari a la cultura de la sostenibilitat, en la seva 
concepció teòrica i en l’expressió aplicada, de forma anàloga al que ja s’ha fet en àmbits 
com l’Estratègia catalana d’educació ambiental (ECEA), engegada per la Generalitat de 
Catalunya, o en el Grup de Treball de Qualitat Ambiental i Desenvolupament Sostenible 
impulsat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), en què la UB  
participa activament. 
 
Un bell, difícil i interessant repte al qual cal donar una resposta adequada. En aquest sentit, el 
treball que teniu a les mans podeu considerar-lo com una aportació inicial que pretén tenir 
significació social i finalitat heurística. A totes les persones que hi han contribuït, el nostre 
profund reconeixement. 
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