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8. CONCLUSIONS: UNA APORTACIÓ VALUOSA, 
UN LLARG CAMÍ PER RECÓRRER 
 
 
 
 
 
Quan al capítol introductori d’aquesta diagnosi afirmàvem que ‘no partim de zero’ en la 
complexa tasca d’integrar el fet ambiental en tots els àmbits de treball de la Universitat de 
Barcelona, i específicament en les activitats que li són pròpies (docència i recerca), ja es deta-
llaven les fites assolides pels Òrgans de Govern en els darrers quinze anys, i s’apuntaven 
alguns exemples de línies de recerca que han ajudat a comprendre millor les interaccions 
entre l’activitat antròpica i els processos naturals, i que han desenvolupat noves tècniques que 
contribueixen a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i a reduir l’impacte ambien-
tal. 
 
Tanmateix, l’anàlisi dels programes docents en tots els nivells d’ensenyament, de les tesis 
doctorals, dels projectes de recerca, de les publicacions, de les comunicacions a congressos, 
etc., ens ha permès assolir una perspectiva global de l’abast que assoleix la integració del 
medi ambient —entès aquest concepte en sentit ampli— en la pràctica diària de la Universitat 
de Barcelona. 
 
Tot i que ja s’ha repetit al llarg dels diferents capítols d’aquest llibre, volem remarcar que el 
fet ambiental a la docència i la recerca de la UB es caracteritza per la transversalitat, ja que a 
banda de les disciplines científiques que tradicionalment han polaritzat la formació i la inno-
vació en aquest àmbit (Biologia, Química, Farmàcia, Geologia, Geografia), s’ha detectat una 
plena incorporació dels continguts i les problemàtiques associades al medi ambient —amb 
diferent intensitat, en funció de l’encaix que es pot assolir en cada cas— en pràcticament tots 
els centres de la UB.  
 
Aquesta inserció no afecta només disciplines que han adoptat algun tipus d’especialització en 
matèria ambiental (Dret, Economia, Sociologia, Ciències de l’Educació, Infermeria, Psicolo-
gia), sinó també les de caire més humanístic. Per exemple, és molt comú que el medi inspiri la 
visió artística en ensenyaments relacionats amb la pintura, l’escultura, la música o la literatura 
(Història de l’Art, Belles Arts, diferents Filologies), i fins i tot titulacions amb molt poca relació 
amb el medi ambient, com les que s’imparteixen a les facultats de Filologia i Biblioteconomia 
i Documentació, incorporen el fet ambiental a través de conceptes com l’ecologia de la in-
formació o l’ecologia lingüística. 
 
La presència del fet ambiental en la DOCÈNCIA de la Universitat de Barcelona està consoli-
dada en tots els nivells d’ensenyament, amb una proporció d’assignatures i crèdits al voltant 
del 12-15 % durant els darrers cursos. Aquest interval es repeteix incessantment en els dife-
rents nivells docents analitzats: a primer i segon cicle s’assoleix un 14 %, als programes de 
doctorat un 13 % durant el bienni 1999-2001 i un 10 % en les assignatures de primer curs 
del bienni 2003-2005, a màsters i postgraus del centre de formació Les Heures un 14 % en 
els dos cursos analitzats (2000-01 i 2003-04). Només els màsters i postgraus propis de la UB 
reflecteixen un grau d’ambientalització menor, a causa de l’elevada proporció de titulacions 
impartides en les facultats i àrees de coneixement amb menor tradició ambiental (Ciències 
Econòmiques, Estudis Empresarials, Medicina). 
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La incorporació de la llicenciatura de Ciències Ambientals a l’ampli ventall d’ensenyaments 
de la UB ha reforçat la presència del fet ambiental en la docència d’aquesta universitat, que 
ja liderava l’oferta en la formació d’investigadors amb programes de doctorat que desenvo-
lupen la recerca ambiental des de perspectives ben diferents: Química (Química Analítica del 
Medi Ambient i la Pol·lució, Enginyeria del Medi Ambient i del Producte), Biologia (Titulació 
d’Estudis Avançats d’Ecologia, Biologia Vegetal, Zoologia), Geografia (Gestió Ambiental, 
Paisatge i Geografia), etc.  
 
Tot i comptar de bell antuvi amb les experiències del ja extingit postgrau en Planificació i 
Gestió Ambiental i del màster Intervenció Ambiental. Persona, Societat i Gestió, que encara 
s’imparteix, en aquest tipus de titulacions el fet ambiental s’ha trobat tradicionalment a 
l’ombra dels ensenyaments de Ciències Jurídiques, Econòmiques i de la Salut. Durant els 
darrers cursos, els màsters i postgraus ambientals han rebut una nova empenta gràcies a 
l’increment de l’oferta pròpia (Agricultura Biològica, Conservació de la Natura i Gestió de 
Recursos Naturals Biòtics, Direcció i Gestió Ambiental, Aspectes Jurídics i Empresarials, Estudis 
d'Impacte i Auditories Ambientals, Gestió Forestal i Prevenció d'Incendis, Gestió i Diagnosi 
Ambiental, Gestió Sostenible dels Sistemes Costaners i Marins, Integració de Sistemes de 
Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi Ambient, etc.), i a la coorganització de programes 
amb Les Heures i el centre d’estudis superiors IUSC (Gestió i Tractament de Residus, Energies 
Alternatives, Educació i Comunicació Ambiental, etc.). 
 
En l’anàlisi realitzada al llarg de la diagnosi, en què es detallen les característiques ambien-
tals dels ensenyaments que s’imparteixen a la UB, s’evidencia que el medi ambient es troba 
plenament integrat en tots els nivells docents. Aquesta fotografia de l’estat de la docència 
ambiental actual reflecteix la tasca desenvolupada pel professorat de les diferents disciplines 
científiques de la UB, que ha incorporat el fet ambiental en el seu discurs tant per convicció 
personal com per la pròpia evolució epistemològica de la seva especialitat. 
 
Malgrat que en els propers cursos la presència de continguts ambientals encara es pot refor-
çar seguint les propostes de millora plantejades al llarg d’aquesta diagnosi, la UB ha de fer 
un pas endavant per garantir la plena incorporació del fet ambiental en el vessant formatiu 
de la seva activitat desenvolupant un programa específic d’ambientalització curricular que, a 
més de corregir les carències detectades, intensificar els continguts ambientals en assignatures 
existents, crear noves assignatures específicament ambientals, o incorporar canvis d’actitud en 
la pràctica docent, doti d’un marc metodològic i d’uns objectius comuns totes les accions de 
millora ambiental que es portin a terme en aquest àmbit. 
 
En l’àmbit de RECERCA, estudis com el de la Conferència de Rectors de les Universitats Espa-
nyoles (LEÓN SERRANO et al., 2002), en què s’analitza la participació de les universitats 
espanyoles en el Vè Programa Marc de recerca i desenvolupament tecnològic de la Unió 
Europea, ja posaven de manifest el lideratge de la UB en la recerca ambiental. Segons aquest 
treball, la Universitat de Barcelona encapçala el retorn entre totes les universitats espanyoles 
als programes de Medi Ambient i Qualitat de Vida. En el primer programa, la UB assoleix un 
21 % de la participació total, seguida per la Universitat Autònoma de Barcelona amb un 11 
%, i per la Universitat Politècnica de Catalunya amb un 9 %. En el de Qualitat de Vida, la UB 
obté una participació de l’11 %, seguida de prop per la Universidad Complutense de Madrid 
amb un 9 %, i per la Universidad Autónoma de Madrid amb un 8 %.  
 
Si la presència de la recerca ambiental de la UB a Espanya i Europa és un fet consolidat, en 
aquest estudi ens interessava conèixer la diversitat de línies d’investigació i grups de recerca 
ambientals amb què compta la UB. No es tractava només d’identificar els projectes i la pro-
ducció científica existents en aquest àmbit, detectant els punts forts i dèbils en cadascuna de 
les especialitats, sinó de delimitar el capital humà que es troba darrere d’aquestes accions, 
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amb l’objecte d’afavorir el desenvolupament d’estratègies i mesures que ajudin a reforçar els 
llaços d’unió entre grups de recerca, a desenvolupar els espais de recerca que encara no han 
consolidat el fet ambiental entre les seves línies d’investigació, i a apropar els resultats de la 
nostra recerca ambiental al conjunt de la societat. 
 
El fet que la proporció de projectes de recerca competitius i contractes d’investigació ambien-
tals sigui d’un 16 % no és casual. Aquesta xifra confirma els resultats assolits en l’àmbit de la 
docència, com també ho fa la identificació dels jaciments de recerca ambiental. Novament, 
haurem de parlar de la transversalitat del fet ambiental, amb presència de grups i línies am-
bientals en gairebé totes les disciplines científiques, i creació d’espais de cooperació entre 
disciplines diferents amb grups de recerca consolidats que basen el seu àmbit de recerca en 
la col·laboració d’investigadors per assolir una millor comprensió del tema objecte d’estudi. 
És el cas, per exemple, del grup d'Intervenció Ambiental, en què participen experts de Belles 
Arts i Psicologia, de l’Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (Dret i Eco-
nomia), dels grups de Biodegradació de Xenobiòtics i Productes Naturals, i Biodiversitat i 
Biosistemàtica Vegetals (Biologia i Farmàcia), o Geologia Econòmica i Ambiental i Hidrologia 
(Geologia i Farmàcia). 
 
L’amplitud de la producció científica ambiental de la UB durant les darreres dues dècades, 
amb prop de 1.500 projectes de recerca, 625 tesis doctorals, prop d’un centenar de publica-
cions en el catàleg propi, i gairebé 3.000 referències identificades en una àmplia mostra de 
llibres, articles i comunicacions a congressos, dóna una imatge aproximada de l’abast de la 
contribució que aquests grups fan al debat i la reflexió en l’àmbit de la sostenibilitat, al des-
envolupament tecnològic sostenible, i a la millora del coneixement sobre el medi ambient. 
 
En aquest mateix període, hem passat de comptar amb un petit nombre d’investigadors que 
encetaven la seva activitat productiva en l’àmbit ambiental, a la definició durant la dècada 
dels 80 de línies d’investigació que van quedar reflectides en la Revista de Difusió de l’Activitat 
Científica de la UB (1993), i que van servir com a llavor dels grups de recerca consolidats que 
durant la dècada dels 90 s’han anat constituint amb els ajuts atorgats a tal efecte pel Depar-
tament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tot i que la majoria dels grups identificats en l’apartat 4.2 centren la seva recerca en algun 
aspecte ambiental específic, en alguns casos el fet ambiental només figura en alguna de les 
línies d’investigació desenvolupades pels seus investigadors. Cal afegir-hi aquells projectes 
que, de forma aïllada, desenvolupen alguns grups que només aborden el fet ambiental de 
forma puntual, sense oblidar la tasca portada a terme per determinats investigadors que, 
sense assolir el reconeixement de grup de recerca consolidat, han constituït equips 
d’investigació. L’aportació d’aquests últims és, en molts casos, quantitativament més significa-
tiva que la d’alguns grups consolidats. 
 
L’anàlisi de la recerca per àmbits temàtics posa de manifest que els estudis sobre ecologia i 
biodiversitat són predominants a la UB, amb una presència destacada de grups de les facul-
tats de Biologia (Biologia i Ecologia Evolutives dels Tetràpodes, Geobotànica i Cartografia de 
la Vegetació, Biologia de Vertebrats, Biologia i Ecologia Bentòniques, Criptogàmia, Ecologia 
del Zoobentos Marí, Ecologia dels Canvis Ambientals, Ecologia Aquàtica Continental, Biologia 
i Ecologia de Mamífers Terrestres, més l’equip del Dr. Narcís Prat) i Farmàcia (Biodiversitat i 
Biosistemàtica Vegetal). Prop d’una quarta part dels projectes ambientals corresponen a 
aquest àmbit. 
 
La relació amb el sector industrial és un altre tret característic de la recerca ambiental a la UB. 
Un 11 % dels projectes ambientals identificats aporten solucions tècniques i desenvolupen 
aplicacions d’interès ambiental per a processos industrials, amb participació de grups de les 
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facultats de Química (Biotecnologia Ambiental, Materials Metàl·lics i Electropolímers Conduc-
tors, Enginyeria de Processos d'Oxidació Avançada, etc.), Biologia i Farmàcia (Biodegradació 
de Xenobiòtics i Productes Naturals). 
 
Els vectors ambientals tradicionals —aigües, sòls i aire— són també objecte de recerca, com 
també problemes ambientals específics associats a les seves esferes, entre els quals la conta-
minació i els residus ocupen un lloc destacat, amb un percentatge que oscil·la entre el 4 i el 9 
%. Grups de les facultats de Biologia i Química, com Microbiologia d'Aigües Relacionada 
amb la Salut, Qualitat en l'Especiació d'Elements Traça i Radionúclids en el Medi, o Química 
Analítica. Anàlisi de Contaminants, analitzen els processos de contaminació i els seus efectes 
sobre els éssers vius, i desenvolupen tècniques d’eliminació de metalls pesants, hidrocarburs i 
altres compostos, mentre que noves aplicacions per als productes residuals i processos de 
tractament dels residus constitueixen l’objecte d’estudi dels grups de Microbiologia d'Aigües 
Relacionada amb la Salut i Geologia Econòmica i Ambiental i Hidrologia, o de l’equip 
d’investigació liderat pel Dr. Ferran Espiell. 
 
Amb relació al vessant social i econòmic, la complexitat inherent a l’estudi de les interaccions 
entre el medi i la tecnosfera afavoreix la participació d’equips d’investigació procedents de 
disciplines diferents, amb una aportació més rellevant de les de menor tradició ambiental. 
Aquest fenomen es detecta a les categories de societat, economia i medi ambient i impacte 
ambiental. 
 
En l’extrem contrari trobem àmbits temàtics que, per la seva especificitat, tot just estan repre-
sentats per un o dos grups de recerca, com els riscos naturals (grups de Riscos Naturals i 
Climatologia), la radioactivitat (Qualitat en l'Especiació d'Elements Traça i Radionúclids en el 
Medi), els productes naturals (amb el grup homònim de Productes Naturals i l’equip del Dr. 
Salvador Cañigueral), o l’energia (Capes Fines i Enginyeria de Superfícies). 
 
Tots aquests grups han difós els resultats de la seva recerca a través d’articles en revistes 
científiques i altres mitjans de comunicació, amb comunicacions a congressos i seminaris, i 
mitjançant la participació en tot tipus d’actes de difusió de caràcter menys formal, tal i com 
s’ha detallat en l’apartat 4.3. 
 
Un cop exposades les fites assolides per la UB en matèria de recerca ambiental, també  vo-
lem deixar constància d’algunes mancances i punts dèbils sobre els quals caldrà actuar en els 
propers anys: 

• Impulsar la formació de grups de recerca en aquelles especialitats que no han aconseguit 
formalitzar les seves línies d’investigació, com és el cas de Ciències de l’Educació, que no 
té equips forts en aquest àmbit. Cal aprofitar l’existència de professorat actiu en les espe-
cialitats científiques lligades al món educatiu per impulsar la configuració d’un grup de 
recerca específic en educació ambiental, que contribueixi a la creació de metodologies i 
continguts.  

• Afavorir la creació d’espais de col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre equips i 
grups de recerca ambientals. Aquesta actuació permetria, a més de donar un valor afegit 
a la recerca que es desenvolupa a la UB, absorbir un major nombre de projectes que, per 
la seva temàtica, requereixen un tractament pluridisciplinari. Comptem amb investigadors 
en totes les especialitats científiques, la qual cosa garanteix que pràcticament qualsevol 
demanda de desenvolupament d’innovació i coneixement per part d’institucions públiques 
o empreses privades pugui  ser satisfeta per algun grup de recerca. 

• Aprofitar les aplicacions desenvolupades pels investigadors de la UB en la pròpia institu-
ció, en àmbits com la mobilitat, la gestió de residus, l’estalvi de recursos naturals, etc. Ja 
existeixen experiències en aquest sentit, com la instal·lació fotovoltaica de la Facultat de 
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Física, que ha estat realitzada amb la participació dels Drs. Jordi Andreu i Antoni Lloret, i 
altres investigadors de l’Agrupació Euroregional dels Sistemes Fotovoltaics (GESP). 

• Millorar la difusió dels resultats de la recerca ambiental de la UB, especialment la deriva-
da dels projectes competitius. Els investigadors ja coneixen els mecanismes de 
comunicació científica dels seus treballs, però aquests resultats no sempre arriben al con-
junt de la societat, malgrat constituir aportacions valuoses per a les institucions públiques, 
per a determinats grups socials, i per al conjunt de la ciutadania. Molts grups fan esforços 
per avançar en aquest sentit, però cal establir els mecanismes i els recursos perquè aques-
ta fita pugui ser assolida en un major nombre de casos. 

 
Per completar la perspectiva de la docència i la recerca ambientals a la UB, en la diagnosi 
s’ha inclòs un apartat específic dedicat a les activitats de l’ICE. Aquest institut, dedicat a la 
formació de formadors i al suport pedagògic en molts àmbits, ja ha encetat un camí sense 
retorn envers la incorporació de l’educació ambiental entre els àmbits d’innovació, suport 
docent i recerca. Les activitats formatives en l’àmbit ambiental han experimentat un increment 
significatiu en els darrers anys, i compten amb un programa propi que garanteix el disseny de 
nous cursos i recursos docents específics en el futur; a més, la intensa activitat formativa am-
biental associada al programa de Ciències de la Terra i Medi Ambient i la representació en 
altres àmbits temàtics evidencien la transversalitat del fet ambiental. 
 
Els esforços d’ambientalització de l’ICE en els propers anys es poden centrar tant en el reforç 
del programa d’Educació Ambiental com en el manteniment o l’increment de les activitats de 
contingut ambiental que es realitzen en altres programes, ja sigui mitjançant una diversifica-
ció temàtica o per la realització dels mateixos cursos en un major nombre de centres, però 
també s’hauria de considerar la incorporació de criteris ambientals en la pràctica docent de 
qualsevol activitat (despesa energètica a l’aula, consum de paper, gestió dels residus generats 
en l’activitat, etc.). 
 
L’apartat de publicacions incorpora títols que aporten recursos docents i reflexions metodolò-
giques entorn de l’educació ambiental, però es troba a faltar una col·lecció específica que 
doni continuïtat a aquesta tasca, que reflecteixi la bona feina realitzada en l’àrea de medi 
ambient en els apartats formatius i, encara incipientment, en el de recerca, que conformi un 
cos metodològic i de reflexió en aquest àmbit educatiu, i que contribueixi a reforçar el camí 
cap a la sostenibilitat iniciat per la UB en la formació de formadors. 
 
Quant a la recerca desenvolupada per grups adscrits a l’ICE, l’educació ambiental és encara 
objecte d’estudis aïllats i ocupa només un nivell secundari entre les línies d’investigació del 
GREAM i del Grup de Recerca i Formació en Temes Transversals. Tant la UB, reorientant els 
seus ajuts per a la innovació docent i la constitució de nuclis d’investigació conduents a la 
formació de grups de recerca consolidats, com l’ICE, que ja ha fet els primers passos amb la 
realització de la ‘1a Trobada d’Educació Ambiental’, poden contribuir a l’assoliment 
d’aquesta fita. 
 
Tot i que la radiografia del fet ambiental no pot defugir l’anàlisi detallada de la recerca i la 
docència, calia completar aquesta perspectiva amb una caracterització que fes possible defi-
nir el perfil ambiental de la Universitat. L’opció escollida per fer-ho han estat els indicadors de 
sostenibilitat. Se n’han definit una trentena que fan referència tant als dos àmbits d’activitat 
propis de la UB, com als més propers als de qualsevol altra entitat territorial: residus, recursos 
naturals, mobilitat, salut, economia, etc. 
 
L’objectiu no era només determinar l’impacte que la UB exerceix sobre el medi, sinó establir 
uns paràmetres que permetin avaluar l’evolució cap a un marc de referència de sostenibilitat, 
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i comparar els resultats amb els del seu entorn territorial. Per això els indicadors no expressen 
només un valor quantitatiu sobre el consum d’energia i aigua, sobre la generació de residus 
o sobre la proporció de membres de la comunitat universitària que es desplacen amb mitjans 
de transport més ecològics (transport públic, bicicleta, a peu...), sinó que es troben referenci-
ats en una escala teòrica de sostenibilitat per tal d’avaluar quina distància han de recórrer 
encara en el llarg camí cap a la sostenibilitat. 
 
Tenint en compte els resultats observats al llarg de la diagnosi, no és casual que els sectors 
d’activitat propis de la Universitat assoleixin les millors xifres en termes de sostenibilitat (do-
cència, recerca, comunitat universitària). La resta d’àmbits mostren un comportament menys 
optimista, amb avenços significatius en la gestió de residus o en el consum d’aigua, que 
contrasten amb la tendència negativa d’indicadors com el del consum d’energia, les emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle, o la participació en els processos de la vida universitària. 
 
Mitjançant el concepte de petjada ecològica s’ha sintetitzat parcialment l’impacte de la UB, 
donant com a resultat que són necessàries prop de 15.500 hectàrees de superfície bioproduc-
tiva per absorbir les emissions de CO2 i proporcionar els recursos naturals de les activitats que 
s’han pogut quantificar (que no són pas totes les que es porten a terme). Aquesta xifra equival 
a 1,5 vegades la superfície total del municipi de Barcelona, i a 5,2 vegades la superfície de 
vegetació disponible en el mateix ens territorial. 
 
El desequilibri és evident, i suposa un toc d’atenció sobre la inviabilitat de mantenir determi-
nades pràctiques de consum en la pràctica diària de la Universitat. Tanmateix, no serà senzill 
variar la tendència. La UB no és aliena al seu context socioeconòmic, i quan s’apliquen com-
paracions anàlogues a diferents escales territorials del nostre entorn arribem a la mateixa 
conclusió: Barcelona, Catalunya, Espanya o Europa s’apropien d’un espai netament superior 
a la seva superfície per satisfer el consum d’espai per alimentar-se, moure’s, treballar, dor-
mir... 
 
Les accions d’ambientalització que es duen a terme des de la Comissió de Medi Ambient i des 
de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB són un bon referent per mantenir el 
camí cap a la sostenibilitat encetat fa algunes dècades, però caldrà fer un pas més ambiciós 
per assolir un veritable avenç cap a pràctiques sostenibles. La definició del pla d’acció de 
medi ambient, prevista en l’article 58.2 del nou Estatut de la UB, pot ser una oportunitat única 
per avançar en aquesta direcció. 
 
El títol d’aquest apartat conclusiu vol ser, en si mateix, un resum de la diagnosi ambiental 
desenvolupada al llarg de les poc més de 200 pàgines que la integren. En efecte, l’aportació 
de la UB en relació amb la sostenibilitat té un valor indubtable, tot i que suposa només l’inici 
d’un llarg camí al qual encara li queden molts quilòmetres de recorregut. 
 
En aquest procés serà necessari que la institució compti amb la seva gent —docents, investi-
gadors, treballadors, estudiants, etc.—, per tal que la sostenibilitat no sigui un objectiu 
imposat des de dalt, sinó un principi comú assumit des de la base. Ara mateix hi poden haver 
altres prioritats més urgents, però en un termini no gaire llunyà ens adonarem de la necessitat 
d’assumir la sostenibilitat com a objectiu principal. El moment haurà arribat quan prenguem 
consciència que la sostenibilitat és un benefici tant col·lectiu com individual, que una universi-
tat sostenible ofereix una millor qualitat de vida a tots els seus actors, i que incorporar la 
sostenibilitat a l’activitat diària permet sentir-se identificat amb una forma de viure més equili-
brada, més saludable i, en definitiva, més respectuosa amb tots i amb tot el que ens envolta. 
 
En el trajecte del camí cap a la sostenibilitat, l’actor individual de la UB hi té un protagonisme 
principal. Docència i programa docent, recerca i projecte d’investigació, extensió universitària 
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i formació de tercer grau, doctorand i tesi doctoral, PAS i activitat professional conformen el 
gruix de la comunitat universitària però, conceptualment, representa una estructura o un 
sistema abstracte a voltes poc resoluble, difícil de manegar i d’ordenar a causa de la seva 
complexitat i identitat compartida.  
 
En certa mesura és per això que l’ambientalització constructiva del sistema UB ha de prendre 
en consideració la identitat individual, personal. Si hom pot aconseguir que cadascun dels 
membres que conformen la nostra comunitat del coneixement realitzi un aprenentatge ambi-
ental continuat i significatiu —és a dir, construït de forma dinàmica a partir de la proposta 
científica formal i de la reflexió personal o experiencial—, haurem fet un pas gegant per 
construir, ambientalment parlant, una forma de pensament individual capaç de relacionar-se 
i integrar-se de manera positiva dins el difús conglomerat universitari. 
 
D’aquesta manera es poden establir camins paral·lels amb infinits punts de contacte entre el 
coneixement ambiental de l’agent individual (la persona), l’agent col·lectiu (la comunitat 
universitària), l’agent social (la societat en general) i, per extensió, els móns proper i llunyà. 
En aquest sentit cal precisar que la identitat d’una persona, el jo, és, per definició, compartida 
amb el grup social, el nosaltres. Es tracta, doncs, de preparar adequadament el perfil ambi-
ental de l’estudiant amb l’accent posat sobre la seva actitud i acció mentre efectua l’activitat 
dins la universitat i, més tard, en la perllongació cap a l’activitat diària i la professional dins o 
fora de la universitat. 
 
L’atribut que distingeix una universitat d’una bona universitat és, no d’una forma genèrica 
sinó en el detall, el mateix que distingeix una vida d’una bona vida o un lloc d’un bon lloc. 
Totes les universitats tenen la facultat gairebé normativa o convencional d’impartir coneixe-
ment, en abstracte, o contingut ambiental, en concret, però no abunden les capacitades per 
impartir un coneixement madur basat en el cultiu de la reflexió, l’emoció o la innovació, és a 
dir, aquell que s’articula a partir de la creació i la creativitat constants com a motor del saber 
fer universitari.  
 
Una bona universitat ha d’estar capacitada per aprofitar l’immens cabal de cada individu en 
un sentit multidireccional, la forma d’expressió del qual és jo et transfereixo, tu em transferei-
xes, nosaltres donem i rebem. Això representa el valor i el resultat social d’un bon ens 
universitari, una raonada i bona projecció cap a l’exterior lligada estretament amb una pers-
pectiva de detall basada en el pensament i l’esperit que emana de la persona. Així prendrà 
solidesa, també de caràcter ambiental, el matís borrós que difumina el pensament particular 
dins de l’abstracció social global. 
 
Probablement d’aquesta manera estarem més preparats per intentar superar el paradigma 
ambiental, esdevingut ja clàssic o convencional, basat en la relació dels seus tres pilars bà-
sics: l’economia, la societat i la naturalesa. Potser cal madurar-lo per afegir-hi l’esperit 
imaginatiu, la bondat de l’ètica i la bellesa de l’estètica. Vist des d’aquesta perspectiva el 
proper propòsit sobre el perfil ambiental de la UB podria pivotar al voltant d’un report o 
indagació sobre el nivell, la identitat, el destí i el camí vers la sostenibilitat de la consciència 
ambiental dels membres que conformen la comunitat universitària en el passat recent i 
l’actualitat. Així la clau per arribar a entendre la complexitat ambiental del grup UB sorgiria 
també de l’estudi de l’imaginari, igualment complex, de l’experiència personal i de l’actitud 
social de l’individu, un bon indicador per intentar mesurar el grau de projecció exterior i de 
penetració del missatge socioambiental que es pregona des de la nostra universitat. Si la vida 
humana és intel·ligència i moviment resultaria desitjable saber, a més de la quantitat, la 
qualitat de la cultura ambiental a l’interior de la UB i el valor que adquireix en la comunicació 
i projecció exteriors.  
 


