DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA A LA UPF
El Consell de Direcció de la UPF ha fet una declaració d’emergència climàtica. Recentment el
Parlament del Regne Unit va aprovar una declaració amb la finalitat de demanar al govern
britànic que s’assoleixi el nivell zero d’emissions abans del 2050. A Escòcia ja s’havia aprovat
anteriorment una declaració d’emergència sobre el canvi climàtic, i el seu govern està fixant
objectius per reduir a zero les emissions de gasos d’efecte hivernacle abans del 2045. Una
declaració semblant ha estat formulada per algunes universitats, com ara la Universitat de
Bristol, al Regne Unit, i la Universitat Politècnica de Catalunya.
La UPF se sent plenament interpel∙lada pel fet que els recursos naturals del planeta es continuen
deteriorant a un ritme sense precedents, i reconeix aquesta situació com una emergència que
requereix, tal com han proposat les Nacions Unides, estratègies dràstiques que en el cas del
clima exigeixen que s’assoleixi una reducció del 50% de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle abans del 2030. La UPF se sent, en aquest sentit, compromesa amb aquestes
estratègies.
Durant els darrers anys la UPF ha desenvolupat una política institucional de sostenibilitat i ha
posat en marxa una iniciativa de Benestar Planetari. Actualment, a més, s’està treballant en
l’elaboració d’un diagnòstic d’impacte ambiental que mesuri la petjada de carboni i que permeti
establir objectius i estratègies de canvi radical que quedaran recollits en el primer Pla de
Sostenibilitat de la UPF.
En les pròximes setmanes es plantejarà aquesta qüestió als òrgans de govern de la Universitat i
es proposarà la creació d’un grup de treball d’alt nivell que permeti accelerar les iniciatives en
curs, estudiar‐ne de noves i establir un calendari d’accions que permetin disminuir dràsticament
els impactes ambientals de la nostra activitat, així com treballar perquè tothom al nostre país
contribueixi a protegir els recursos naturals del planeta.
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