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7. LA UB EN EL MARC DE L’AGENDA 21 DE BAR-
CELONA 
 
 
 
 
 
 
TREBALLAR PER ACONSEGUIR UNA CIUTAT SOSTENIBLE 
 
El “Compromís ciutadà per la sostenibilitat de l’Agenda 21 de Barcelona” és un programa 
ambiental basat en una diagnosi i un pla d’acció relatius a la ciutat i, per extensió, l’entorn 
metropolità. Indica el camí per construir de manera sostenible la ciutat del segle XXI. Hom 
pretén prendre el pols de la ciutat identificant-ne fortaleses i debilitats a partir de la formula-
ció de 10 objectius relacionats amb la diagnosi prèvia.  
 
El pla d’acció estableix el propòsit i el camp d’actuació a partir de 100 línies d’acció que han 
d’ajudar a saber què cal fer i que tenen la finalitat d’esbrinar on cal arribar. Així, l’Agenda 21 
es constitueix en un instrument que permet acostar-se a la desitjable sostenibilitat urbana. Els 
resultats de què disposem avui són fruit d’un llarg procés de reflexió participativa i de conei-
xement que es va adequant a partir d’uns precedents o una  història que cal relatar. 
 
El punt de partida de l’Agenda 21-BCN el situem a l’inici dels anys noranta del segle XX quan 
es constitueix la Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. Algunes perso-
nes delegades per aquesta institució participen a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro 
(1992), on es fa una crida als representants de pobles, viles i ciutats del món per emprendre 
el camí cap a la sostenibilitat en els respectius termes municipals.  
 
La delegació de Barcelona adquireix un compromís que, poc després, fa seu l’Ajuntament i el  
pública en un document anomenat Programes d’actuació per a una política mediambiental a 
Barcelona (1994). El sumari inclou els projectes de medi ambient del conjunt de les àrees de 
l’Ajuntament i dels districtes que s’impulsaven aleshores. Aquest fet representa, probablement, 
el primer esforç institucional per intentar sembrar la llavor de pensament i l’orientació de 
treball que posteriorment se segueix en el desenvolupament de l’Agenda 21. 
 
La línia de continuïtat cal cercar-la en l’any 1995, amb l’adhesió formal del Consell Plenari 
de l’Ajuntament a la Carta d’Aalborg, un document sorgit de la mateixa Cimera de la Terra 
que impulsa de forma notable l’Agenda 21 en nombroses localitats europees. Fruit de 
l’assentiment dels representants del municipi barceloní és la creació l’any 1998 del Consell de 
Medi Ambient  i Sostenibilitat (CMMAS), un òrgan de consulta, participació i fòrum promotor 
de l’elaboració i seguiment de l’Agenda 21. En el CMMAS hi són presents els àmbits empre-
sarial, administratiu, sindical, associatiu, ecologista, expert en medi ambient o universitari. La 
UB hi està representada per alguns professors nomenats pel rector.  
 
Els membres del CMMAS treballen durant el bienni 1998-99 en 13 grups temàtics elaborant 
cadascun d’ells una diagnosi, propostes i, en alguns casos, indicadors, sobre els temes acor-
dats. Una feina que culmina l’any 2000 amb el document Materials per al debat i amb la 
decisió del CMMAS d’iniciar una fase de participació ciutadana en la qual s’implica un major 
nombre d’agents socials. 
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En aquesta nova etapa es compta amb l’aportació del contingut del document Criteris i pro-
postes per a la participació ciutadana de l’Agenda 21-BCN. Aquest expedient compleix la 
funció de consolidar la base teòrica i la pauta operativa per engegar una experiència de 
participació garantista de la representació de totes les sensibilitats, tot prioritzant la qualitat a 
la quantitat. El procés inclou dues perspectives de treball, territorial i temàtica, així com dos 
tipus de protagonistes, les entitats i la ciutadania. La primavera de 2001 s’aplica l’etapa de 
participació basada en la publicació Cap a l’Agenda 21-BCN. Document per al debat, que 
conté una diagnosi socioambiental i un resum de propostes com a material per a la discussió. 
 
A partir d’aquell moment s’estimulen les iniciatives per animar el procés, entre les quals cal 
destacar el treball efectuat en 10 districtes municipals i l’esforç de divulgació de la informació 
i seguiment del procés destinat a agents socials diversos amb la creació d’una pàgina web 
(www.bcn.es/agenda21). El volum de propostes rebudes en la primera fase de participació se 
sintetitza en un document que inclou principis d’actuació, objectius i principals línies d’acció, i 
constitueix l’esborrany del “Compromís ciutadà per a la sostenibilitat” aprovat pel Consell 
Municipal l’hivern de 2001. 
 
La dinàmica de construcció col·lectiva del text del “Compromís” continua amb una segona 
fase de participació que dóna com a resultat milers de valoracions, suggeriments o esmenes. 
Amb aquest material es prepara una nova versió definitiva del “Compromís”, aprovada pel 
Consell la primavera de 2002, que conté els 10 objectius i les 100 línies d’acció assenyalades 
més amunt. La seva signatura se celebra l’estiu de 2002, data en la qual l’Agenda 21-BCN 
entra en una nova etapa guiada pel pacte de la ciutat amb la sostenibilitat.  
 
 

AGENDA 21BCN: DEL COMPROMÍS A L’ACCIÓ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Font: Ajuntament de Barcelona 
FIGURA 7.1 

 
 
Desenes d’entitats i institucions van adherir-se al “Compromís” en aquella significativa data, i 
moltes més ho han fet amb posterioritat, posant de manifest el dinamisme del procés i la 
vigència dels seus principis. Cadascuna de les entitats signants es compromet a treballar per 
avançar col·lectivament cap a la sostenibilitat, concretant de manera voluntària l’acció que li 
pugui ser pròpia, d’acord amb el seu camp d’activitat. 
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La fase més recent del programa s’anomena Acció 21. Basada conceptualment en la Guia 
metodològica per avançar cap a la sostenibilitat de Barcelona, té com a objectius crear un 
marc comú de treball entre les entitats signants, donar assistència i suport a l’elaboració dels 
respectius plans d’acció, crear un banc de recursos per a les organitzacions, trobar espais de 
col·laboració, i promoure l’intercanvi d’experiències i de recursos. 
 
Entre altres activitats, es desenvolupen FormAcció 21, un programa de formació adreçat a les 
organitzacions signants del “Compromís”, els Premis Acció 21, que reconeixen les iniciatives 
d’acció que contribueixin a assolir els objectius del Compromís, o els Esmorzars d’Acció 21, 
on les entitats tenen l’oportunitat de presentar el seu pla d’acció i compartir les necessitats, les 
limitacions, els resultats i els èxits assolits durant l’encara inacabat procés d’ambientalització 
de la docència, la recerca i la vida universitària. La UB ha pres part activa en aquest procés, 
aportant la seva experiència, i plantejant les seves necessitats i limitacions en el camí de la 
sostenibilitat. 
 
En l’elaboració de l’Agenda 21-BCN s’hi treballa dia a dia amb un horitzó de 10 anys, en el 
període 2002-2012. Per tant, es configura com a pla estratègic de sostenibilitat que combina 
les dimensions social, econòmica i ambiental, i es caracteritza pels principis bàsics de trans-
versalitat, participació, coneixement i coresponsabilitat. 
 
 
 
OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21-BCN 
 
L’any 2004, representants de la UB i l’Ajuntament de Barcelona signen un conveni de 
col·laboració en matèria mediambiental que reforça una cooperació encetada ja durant el 
procés de construcció de l’Agenda 21, i que s’havia concretat fermament amb l’adhesió de la 
UB al “Compromís ciutadà per a la sostenibilitat”. L’ajut de l’Ajuntament convida la UB a 
participar en projectes que cooperin en el desenvolupament del Pla estratègic de sostenibilitat 
municipal. Les oficines responsables i gestores del compromís adquirit són, per part de 
l’Ajuntament, el CMMAS a través de la Secretaria Tècnica i, per part de la UB, l’OSSMA. 
L’estudi que teniu a les mans es pot considerar una primera contribució de la UB al model 
d’Acció 21 instaurat pel municipi. En aquest sentit, la UB es coresponsabilitza i com a agent 
social forma part del procés participatiu col·lectiu que abasta el conjunt de la ciutat. 
 
En la introducció d’aquest estudi observàvem que la UB és com una mena de subsistema que 
participa en bona mesura de l’atribut general del sistema urbà barceloní i, per això mateix, 
no ha d’estranyar el fet que pugui fer seus els principis ambientals bàsics de l’estratègia sos-
tenible local, ja que la nostra entitat és transversal en el saber, participativa en la docència i 
en la pràctica ambiental i coresponsable en la crida feta per l’Ajuntament a l’hora d’establir 
un model de ciutat més eficient en l’ús dels recursos naturals.  
 
Qualsevol persona vinculada a la UB que reflexioni sobre els 10 objectius formulats en el 
“Compromís ciutadà per la sostenibilitat-Agenda 21-BCN”, s’adonarà que l’entitat università-
ria es veu reflectida, en major o menor mesura, en la formulació de cadascun dels 10 
objectius. Així mateix, està facultada per assumir una bona part de les línies d’acció aplicades 
amb la finalitat de concretar la proposta d’objectius que, com a recordatori, es reprodueix en 
la figura 7.2. 
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FIGURA 7.2 
 
 
Cadascun dels objectius és el fruit d’una reflexió individual i col·lecti-va en la qual han parti-
cipat milers de persones. Cada finalitat deriva d’un procediment previ que es concreta en una 
diagnosi. El caràcter de l’objectiu i la formulació de la diagnosi condueixen el procés cap a 
una proposició aplicada o línies d’acció per intentar progressar en la solució de la problemà-
tica detectada. Per al lector probablement resultaria llarga i feixuga l’enumeració dels 
problemes detectats en la diagnosi ambiental de la ciutat en la qual l’activitat de la UB es veu 
reflectida. No obstant això, els autors volem assenyalar les línies d’acció de l’Agenda 21-BCN 
que connecten amb aquest estudi. 
 
 
 
LA CONNEXIÓ ENTRE L’ESTUDI I LES LÍNIES D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21-BCN 
 
La UB pot contribuir de forma activa al desenvolupament de l’estratègia ambiental que ha de 
ser útil per millorar la qualitat de vida de la societat local i, alhora, ajudar a reduir l’impacte 
mediambiental de la ciutat en el context territorial global. Relacionant la finalitat d’aquest 
treball amb les línies d’acció de l’Agenda 21-BCN, hom s’adona de l’existència d’elements 
comuns que fan possible la col·laboració de la UB en l’elaboració d’iniciatives i projectes que 
condueixin a plans d’acció, per tal d’ajudar a esperonar l’afinitat de caràcter ambiental entre 
la nostra entitat i la ciutat, entre el sector social vinculat al món universitari i el conjunt de la 
ciutadania. 
 
El gràfic adjunt mostra una tria inicial de deu línies d’acció de l’Agenda 21-BCN que són 
susceptibles de ser avaluades i aplicades, tot cercant la connexió entre la filosofia i l’abast 
d’aquest estudi, la política ambiental de la UB i el desplegament de l’Agenda 21-BCN. 
 
Hi abunden les línies d’acció corresponents a l’objectiu més relacionat amb la docència, 
activitat pròpia d’una institució com la UB en què el medi ambient ja ha estat inclòs entre els 
seus principis estatutaris fonamentals, tal i com comentàvem al capítol introductori d’aquesta 
diagnosi. Tot i que s’han detectat algunes mancances en l’àmbit de l’educació ambiental, i 
que està pendent el desenvolupament d’un pla d’ambientalització curricular, són molts els 

 
 

1. Protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà 
2. Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de qualitat 
3. Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor 
4. Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable 
5. Preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels renovables 
6. Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el reci-

clatge 
7. Augmentar la cohesió social, enfortint els mecanismes d’equitat i participació 
8. Potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible 
9. Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la comunicació 

ambiental 
10. Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació internacio-

nal 

OBJECTIUS DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 
AGENDA 21 DE BARCELONA 
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ensenyaments i especialitats que ja tenen plenament incorporats aquests continguts en els 
plans d’estudis, i que contribueixen per tant a l’assoliment de les esmentades línies d’acció. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21-BCN RELACIONADES AMB AQUEST ESTUDI 

 

FIGURA 7.3 
 
 
Des de l’àmbit de la recerca, els investigadors i els grups consolidats desenvolupen una tasca 
molt destacada per aprofundir en el coneixement d’aspectes molt diversos del fet ambiental, 
desenvolupant tecnologies més respectuoses amb l’entorn i afavorint el desenvolupament de 
tècniques de producció més neta (vegeu-ne una anàlisi detallada al capítol 4).  
 
Algunes innovacions tenen un reflex directe a la pròpia UB, que es converteix en pol de difu-
sió de les energies renovables amb la instal·lació fotovoltaica ubicada a l’atri de la Facultat de 
Física. Tot i que la seva capacitat de producció energètica és limitada, es tracta d’un projecte 
demostratiu que tindrà també una funció educativa (compta amb un mòdul dissenyat específi-
cament a aquest efecte). És només un exemple del paper que pot jugar la UB en el 
desenvolupament de les línies d’acció que integren l’objectiu cinquè, el més relacionat amb 
l’ús i la conservació dels recursos naturals. 
 
Finalment, fer esment que el llibre que teniu a les mans constitueix en si mateix un resultat 
tangible en relació amb la línia d’acció 6.10, perquè posa a l’abast de tothom un seguit 
d’informacions que fins ara es trobaven disperses per les unitats, serveis, departaments, insti-
tuts, escoles i facultats que integren aquesta complexa realitat que anomenem Universitat de 
Barcelona. Tanmateix, l’anàlisi que hem desenvolupat va més enllà de la simple informació, 
fent una aportació significativa perquè els diferents actors de la UB, i qualsevol altra persona 
interessada a aprofundir en el tema, prengui consciència de l’impacte de la seva activitat 
quotidiana, triï les alternatives més respectuoses amb el medi que ens ofereix el sistema soci-
oeconòmic vigent al nostre entorn geogràfic, i participi ens els processos de millora cap a la 
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sostenibilitat que estan portant a terme administracions i institucions com la UB o l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
Els deu temes considerats en el gràfic es poden prendre com un exemple il·lustratiu de 
l’encaix de la UB en l’engranatge urbà de Barcelona i en el pla estratègic de sostenibilitat que 
constitueix l’Agenda 21 de la ciutat. Les conclusions d’aquest estudi, que exposem tot seguit, 
són un breu recull dels avenços cap a la sostenibilitat que la nostra universitat ha portat a 
terme en els darrers anys. Només hem iniciat una trajectòria que té un punt de sortida però 
no un d’arribada, perquè la circumstància ambiental és dinàmica i diversa per definició. 
Haurem de seguir atents el seu itinerari i actuar en conseqüència.  
 


