
 

RECONEIXEMENT I DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA PER PART DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

La declaració inicial dels Estatuts de la Universitat de Lleida defensa “la concepció de 
la universitat com un servei públic que ha de respondre als interessos generals de tota la 
comunitat, expressats en primer lloc pels poders públics, però també pels corrents de 
l'opinió pública i de la mateixa comunitat universitària”. L’article 3.1.h explica que un 
dels principis informadors de la Universitat serà “la promoció dels drets humans, de la 
pau i del respecte al medi ambient”. En aquesta línia, la UdL s’ha de comprometre a 
prioritzar accions que permetin fer efectius els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible continguts en l’Agenda 2030. 
La UdL ja ha fet una aposta per la sostenibilitat i la promoció d'actuacions respectuoses 
amb el medi ambient en àmbits com ara l'eficiència energètica o la gestió de residus dels 
diferents campus. És la primera universitat de Catalunya en instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum. En l’àmbit de la recerca té grups de reconegut prestigi internacional que 
investiguen en eficiència energètica i sistemes renovables, com el grup INSPIRES, o en 
l’anàlisi de les interaccions entre la biodiversitat i els cicles del carboni i el nitrogen en 
condicions de canvi climàtic en pastures, boscos i conreus, com el grup GAMES. 
Segons l’informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC), cal reduir un 45% les emissions de CO2 l’any 2030 i arribar a un escenari de 
zero emissions l’any 2050, si no volem que la temperatura global pugi més d’1,5 ºC en 
comparació amb els nivells preindustrials, amb tot el que això comporta per a la 
biodiversitat, el clima i la societat en el seu conjunt. Onades de calor, sequeres cada cop 
més freqüents, extinció massiva d’espècies i el desplaçament de comunitats humanes 
senceres són algunes de les conseqüències d’aquest desequilibri mediambiental. Aquest 
fet ens dona molt poc temps com a espècie per actuar. Ja no es tracta d’aturar el canvi 
climàtic. En tot cas, es tracta de reduir-ne els efectes i adaptar-nos-hi tan bé com puguem. 
Per aquestes raons, a petició dels representants dels estudiants, de la Coordinació de 
Compromís Social, Igualtat i Cooperació i de la Comissió de Medi Ambient; seguint 
l’exemple d’altres universitats, catalanes i europees, i del mateix Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i escoltant les peticions dels moviments Fridays for Future i 
Extinction Rebellion, fem la proposta que la UdL reconegui i declari l’estat 
d’emergència climàtica. Un cop aprovada aquesta proposta, la UdL haurà de presentar 
en els propers mesos un pla d’actuació transversal amb mesures adreçades a millorar la 
protecció del medi ambient i a conscienciar la societat de la situació de crisi ambiental i 
dels greus problemes que poden anar sorgint. 
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