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10 anys de la Càtedra UNESCO
de Sostenibilitat de la UPC

1993- 1995
Un grup de professors de la UPC i professionals de diversos àmbits (Miquel
Barceló, Enric Carrera, Juan Martínez, Joaquim Gascón, Josep Burcet i Josep
Xercavins), proposen la celebració d’un congrés internacional per reflexionar
sobre el paper de la tecnologia en el desenvolupament.

Del 14 al 16 de desembre de 1995, la UPC organitza a Terrassa el Congrés
Internacional en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible i Desequilibris.

1996
Es realitzen gestions per sol·licitar la creació d’una Càtedra UNESCO a la UPC
que tracti sobre tecnologia, desenvolupament sostenible, desequilibris i canvi
global. Juguen un paper destacat en aquesta fase Pere Duran i Farell, Jaume
Pagés Fita i el llavors Comissionat d’Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya.

10 de maig de 1996. Signatura a París dels convenis entre la UPC i la UNESCO
i entre la UPC i la Generalitat per a la creació de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat.

Josep Xercavins, primer director de la Càtedra UNESCO.

L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa acull la seu
central de la Càtedra UNESCO.

Organització del II Workshop Global Problematique Education Network
Initiative.

El professor Mihajlo Mesarovic, primer professor visitant UNESCO.

Primer web de la Càtedra UNESCO.

1997
1a edició del programa de postgrau Una Anàlisi Multidisciplinària de l’Estat
del Món.

Inici de l’oferta docent d’assignatures de 1r i 2n cicle.
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Direcció del primer projecte Final de Carrera a l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.

Publicació del llibre ¿Sostenible? Tecnología, desarrollo sostenible y
desequilibrios, que recull les ponències del Congrés ‘95.

1998
1r número de la revista Sostenible?

1a edició i presentació de la traducció al català de l’Informe sobre el
desenvolupament humà del PNUD.

Organització del IV Workshop Global Problematique Education Network
Initiative.

1a edició del bloc d’assignatures optatives a l’EUETIT, l’Enginyeria Europea
davant la Globalització i la Sostenibilitat, del programa Socrates-Erasmus.

Organització del procés de participació ciutadana de l’Auditoria Ambiental de
Terrassa.

1999
Primer número de la col·lecció «Els papers de la Càtedra UNESCO».

1a edició del postgrau Energia per a un Desenvolupament Sostenible.

La Càtedra UNESCO imparteix la primera assignatura a la UPC en format de
video-conferència.

Elaboració de l’Auditoria Ambiental de Viladecavalls.

2000
Inici del programa de doctorat Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme de la
Càtedra UNESCO.

Medi Ambient i Tecnologia, primera assignatura no presencial i entorn
multimèdia a la UPC.

Inici dels cursos d’especialització a distància sobre dinàmica de sistemes.

1a edició del màster en Sostenibilitat.

La Càtedra UNESCO organitza el sistema d’acreditació i gestió informàtica de
la Consulta Social per a l’Abolició del Deute Extern, en la que participen
1.000.000 de persones a tot l’Estat espanyol.

Creació de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

10 anys de la Càtedra UNESCO
de Sostenibilitat de la UPC
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2001
Constitució del Comitè Català de la Carta de la Terra.

La Càtedra UNESCO acull el secretariat Ad Hoc de la Iniciativa UBUNTU
(Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil).

1r web de l’Observatori del Deute en la Globalització.

Publicació del llibre La consulta social del deute extern a Catalunya.

Direcció del procés d’Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat.

2002
Relleu en la coordinació de la Càtedra UNESCO. El professor Enric Carrera
substitueix el professor Josep Xercavins.

Premi a la Qualitat en la Docència Universitària, atorgat pel Consell Social de
la UPC.

Premi a la Sostenibilitat, atorgat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona.

2003
Lectura de la 1a tesi doctoral del programa de doctorat.

Participació en el projecte URB-AL Energies Renovables y Oportunitats
d’Ocupació.

1a edició del màster d’Energia per al Desenvolupament Sostenible.

1a publicació de la memòria anual de la Càtedra UNESCO.

Una publicació de Le Monde Diplomatique considera l’ODG com un centre
de referència mundial en temes de deute extern.

2004
Inauguració dels nous espais de recerca i doctorat de la Càtedra UNESCO al
Vapor Universitari de Terrassa.

Publicació del primer número de la col·lecció «Contra@rguments».

Incorporació de la Càtedra UNESCO a la Red Latinoamericana de Estudios
Ambientales Urbanos.

Aprovació del grup de recerca UPC Sostenibilitat, tecnologia i humanisme.

Organització de la I Jornada de Mesura de la Sostenibilitat.

L’ODG publica l’Informe sobre el deute extern a l’Estat espanyol.

Publicació del llibre La sostenibilitat del desenvolupament andorrà.

10 anys de la Càtedra UNESCO
de Sostenibilitat de la UPC
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20052005200520052005

Incorporació de la Càtedra UNESCO a la Xarxa FLACAM (Foro Latinoamericano
de Ciencias Ambientales).

El Consell de Govern de la UPC aprova que la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat esdevingui una Unitat Bàsica de la UPC.

Participació en el projecte URB-AL Energies Renovables i Xarxes de
Desenvolupament Local.

Organització de la II Jornada de Mesura de la Sostenibilitat.

Realització de l’estudi sobre escenaris de futur de sostenibilitat de Terrassa.

3a edició del màster en Sostenibilitat.

Publicació del llibre Desarrollo sostenible.

2006
Participació al projecte ALFA Tecnologies Sostenibles per a la Potabilització i
Tractament d’Aigües Residuals, del Programa de Cooperació Acadèmica entre
la Unió Europea i Amèrica Llatina.

Nou web de la Càtedra UNESCO i de l’ODG.

Organització del 1st International Conference on Sustainability Measurement
and Modelling.

Publicació del 1r número de la Revista internacional de sostenibilidad,
tecnología y humanismo, en format electrònic.

Lectura de la 5a tesi doctoral del programa de doctorat.
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