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CONFERÈNCIA INTERNACIONAL, GINEBRA, 5-7 JULIOL 2017 
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Els dies 5 al 7 de juliol de 2017 tingué lloc a Ginebra la primera Conference 
de les càtedres UNESCO en ciències dedicada a “Mobilizing UNESCO Chairs 
for policy action towards the 2030 Agenda”, amb el rerefons del vint-i-cinquè 
aniversari de l’establiment del programa de Càtedres UNESCO/UNITWIN, 
arran del conveni per la creació de la primera càtedra UNESCO. La primera 
càtedra UNESCO va ser el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en 
l’Enginyeria (CIMNE), creat a la Universitat Politècnica de Catalunya el  1989.  
La missió principal d’aquesta Càtedra és promoure el desenvolupament, 
difusió i aplicació de mètodes numèrics en enginyeria a nivell internacional, a 
través de l'educació, la recerca i la transferència de tecnologia, amb l'objectiu 
de contribuir a la solució de problemes complexos en l’àmbit de la ciència i la 
tecnologia. Aquest caràcter pioner fou reconegut a la Conference de Ginebra, 
amb la inclusió en el seu comitè científic i organitzador de la nostra compa-
nya Cecilia Soriano, en absència d’Eugenio Oñate, la persona que va promou-
re el CINME fa 30 anys i que excusà la seva assistència. 

Assistiren a la Conference més d’un centenar de representants de les 172 
càtedres UNESCO en ciències de la natura actives als cinc continents1. S’havia 
demanat als participants la confecció d’un pòster explicatiu de les activitats 
de la Càtedra, incloent-les en els objectius de desenvolupament sostenible 
(SDG) dins l’Agenda 2030 de les Nacions Unides2. El hall de UNI-MAIL (una 
instal·lació de la Universitat de Ginebra al districte de Mail, que inclou diver-
sos estudis de ciències humanes) estava ocupat per una exposició dels pòsters 
de cada una de càtedres presents.

1 En total, hi ha unes 700 càtedres UNESCO arreu del món en tots els àmbits.
2 Vegeu: https://sustainabledevelopment.un.org/
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Figura 1: visió d’una part de l’exposició de pòsters a l’entrada del 
UNI-MAIL de Ginebra

Aquesta gran exhibició es podia consultar en les (poques) estones lliures 
que el programa de la Conference va oferir. En efecte, després de la sessió inau-
gural el dia 5 a les 9.30, presidida per Mirjana Spoljaric, del departament d’afers 
estrangers del govern suïs, que va incloure parlaments de diverses autoritats de 
la Universitat i del govern suïs i una salutació en vídeo de la directora general 
d’UNESCO, Irina Bokova, seguiren diverses conferències fins l’hora de dinar3. 
A la tarda, hi hagué una sessió plenària sobre les contribucions de les càtedres 
als SDG, coordinada per Kristof Vandenberghe (UNESCO Chief of Executive 
Office for Natural Sciences) on intervingué Flavia Schlegel (UNESCO Assistant 
Director-General for Natural Sciences) i membres del comitè científic amb un 
resum sobre la contribució de les càtedres als objectius de sostenibilitat. A 
continuació, hi hagué reunions paral·leles de càtedres agrupades segons els 
àmbits territorials i, a continuació, una sessió plenària on es presentaren els 
principals elements d’aquestes reunions. El dia conclogué amb una visita al 

3 Les keynotes van anar a càrrec de Peter Messerli (Director del Centre for Development and 
Environment, University of Bern), Asma El Kasmi (Membre del comitè científic i coordinadora 
de la càtedra sobre Water, Women and Decision-Making, Universitat Al Akhawayn de Ifrane, 
Marroc) i Yves Daccord (Director-General of the International Committee of the Red Cross).
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CERN, culminada amb una recepció que acabà passades les 22.00. Al CERN, 
una de les instal·lacions científiques més rellevants del món, es pot visitar una 
part del que foren els primers acceleradors de partícules i una exposició sobre 
les línies de recerca i l’impacte dels desenvolupaments que s’hi fan, tant pel 
que fa als avenços del coneixement de la matèria com en els desenvolupaments 
d’enginyeria que exigeixen els grans dispositius experimentals.

Al dia següent, a les 8.15, s’inicià la segona sessió presidida per Cecilia 
Soriano sobre “Reinforcing the dynamism and networks of the UNESCO/
UNITWIN chairs programme”. Aquesta sessió plenària amb parlaments en 
relació amb aquesta temàtica va venir seguida de sessions paral·leles aplegant 
de nou les càtedres per regions, amb l’objectiu d’aprofundir en la cooperació 
entre elles. A continuació, es desenvolupà un sessió plenària per compartir els 
resultats de les discussions. Finalment, la sessió de matí conclogué amb sessi-
ons paral·leles, reunint ara les càtedres de manera temàtica amb l’objectiu de 
plantejar els elements per una declaració sorgida de la conferència, la Geneve 
Milestone. Amb temps únicament per dinar un entrepà, la Conference es  
traslladà al Biotech Campus, un centre d’excel·lència de recerca biotècnica 
creat recentment. El seu director Benoît Dubuis donà la benvinguda als par-
ticipants i a continuació s’inicià la sessió 3 sobre “Reinforcing outreach and 
partnerships”, que s’allargà fins al vespre, amb conferències plenàries.  El 
tercer dia, 7 de juliol, les activitats tornaren al UNI-MAIL, amb una sessió 
coordinada per Guy Broucke (Programme Specialist at UNESCO Kingston 
Office)  amb la “Presentation of international initiatives to protect the scien-
tific capital”, a càrrec de diferents responsables de UNESCO, de vàries uni-
versitats  (Lausanne, Armènia i Chile) i de diverses càtedres. La sessió final 
consistí en la lectura solemne i aprovació del document “Geneva Milestone”, 
com a contribució concreta de la trobada de Ginebra. Reproduïm el text com 
a annex d’aquesta crònica.

La nostra Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura participà en els debats 
organitzats i amb un pòster amb el títol “Scientific, Technological, and 
Industrial Heritage: Bases of the Future”, on es destacava la línia principal 
de treball en torn el Patrimoni científic, tècnic i industrial. Hi mencionàvem 
les activitats de recerca en història de l’enginyeria, enginyeria i sostenibili-
tat, enginyeria i gènere, matemàtiques i enginyeria; l’organització de cursos 
amb projecció internacional; destacava igualment el programa sobre Còmic 
i ciència i tècnica, el que té, sens dubte, l’impacte públic més rellevant. Els 
objectius SDG amb els quals està relacionada l’activitat de la Càtedra poden 
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ser: Educació de qualitat (SDG 4), igualtat de gènere (SDG 5) , aigua neta i 
salubritat (SDG 6) i indústria, innovació i infraestructures (SDG 9)  i ciutats i 
comunitats sostenibles (SDG 11).

Les Nacions Unides aprovaren el 2015 l’anomenada Agenda 2030 on es 
destaca el paper de la ciència i la tecnologia per al desenvolupament soste-
nible ambiental, social i econòmic. La naturalesa de les càtedres UNESCO 
les situa en un lloc molt especial per a col·laborar a aquests objectius de les 
Nacions Unides. En aquests 25 anys, les càtedres UNESCO han conformat 
una realitat complexa i molt rica, treballant en àmbits diversos i vinculades 
a la recerca en gairebé tots els aspectes que l’arrelen a la realitat social. Les 
mateixes càtedres, però, veuen que necessiten aprofundir en els seus objectius 
i, sobretot, establir lligams de col·laboració entre línies de treball comple-
mentàries. Aquesta fou un dels temes de debat i de conversa en la reunió de 
Ginebra, una ocasió única –és la primera d’aquest tipus que se celebra-, però 
que de cap manera ha de ser la darrera. 
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Annex

THE GENEVA MILESTONE

The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme is celebrating its 25th 
anniversary in 2017. Today, there are more than 700 UNESCO Chairs and 
UNITWIN Networks around the world, and more than 170 of these speci-
alise in the fields covered by the Natural Sciences Sector of UNESCO. They 
provide a unique scientific expertise in the United Nations context and sig-
nificant global, regional and local impacts, in a wide array of relevant fields. 
The UNESCO Chairs and UNITWIN Networks in Natural Sciences have an 
important role to play in the shared efforts to link science, policy and society 
through adopting open science practices to implement the 2030 Agenda for 
Sustainable Development and other United Nations development agendas.

The 2030 Agenda, adopted in 2015 by the United Nations, represents a 
significant step forward in terms of recognising science, technology and inno-
vation (STI) as a driving force for sustainable development in its three pillars, 
environmental, social and economic. As the only UN agency that includes 
science in its mandate, UNESCO finds itself at the heart of this initiative. It 
implements its activities through its global network of field offices, internati-
onal scientific programmes, centres, institutes, and the UNESCO Chairs and 
UNITWIN Networks.

Within this context, the UNESCO Chairs and UNITWIN Networks linked 
to the Natural Sciences Sector gathered for the first time in Geneva from 5 to 7 
July 2017 for the Conference “Mobilizing UNESCO Chairs in Natural Sciences 
for Policy Action Towards the 2030 Agenda”. The results of the deliberations 
and reflections about how UNESCO Chairs can contribute to the achievement 
of the 2030 Agenda are expressed in form of the Geneva Milestone.

The Geneva Milestone contributes to guiding the future endeavours of the 
UNESCO Chairs in Natural Sciences in close cooperation with the UNESCO 
family and the UNESCO National Commissions, as a blueprint for potential 
activities and cooperation avenues, throughout the following concrete areas: 
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Values:
 • Uphold the values of UNESCO, and incorporate those of the 2030 

Agenda for Sustainable Development, into the operations of UNESCO 
Chairs, at organisational level and in their research, teaching and 
outreach.

Focus on the 2030 Agenda: 
 • Increase and enhance the focus of UNESCO Chairs and UNITWIN 

Networks activities on the 2030 Agenda. 
 • Identify main SDGs for each Chair where they can make the most 

substantial contributions, and indicate specific fields of action where 
they could provide advice to stakeholders and policy-makers. 

 • Develop programmes aimed at generating new knowledge, as well as 
innovative tools for Member States to face the challenges raised by the 
SDGs. 

Interdisciplinarity and transdisciplinarity: 
 • Foster interdisciplinarity and transdisciplinarity throughout UNESCO 

Chairs and UNITWIN Networks, crucial for the successful implemen-
tation of the SDGs.

 • Encourage interactions between Chairs from different but relevant 
disciplines, particularly to implement joint pilot projects towards 
achieving the SDGs.

 • Adopt Open Science practices to promote collaboration and knowledge 
co-production.

Science-policy-society: 
 • UNESCO Chairs will endeavour to influence the host academic ins-

titutions towards putting societal interests and the 2030 Agenda at the 
core of their mission. 

 • UNESCO and UNESCO Chairs, with the support of UNESCO 
National Commissions, will work together to increase collaboration 
with policymakers and other stakeholders, including civil society, 
local communities, mass-media and private sector, and establish multi-
stakeholder strategic partnerships, to allow for focusing research and 
training towards SDGs. 

 • Further develop and promote the full potential of the capacities and 
role of the UNESCO Chairs as think tanks for advancing towards SDGs 
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through Science, Technology and Innovation.
 

Fostering collaboration: 
 • Engage in concrete impact-driven actions to strengthen Chairs and 

Networks exchanges, particularly through regional, inter-regional, 
South-South, and South-South-North cooperation, in order to enhance 
their capabilities and improve their leading role within their fields. 

 • Foster collaboration in the development and implementation of 
programmes, and in capacity building and standards development, 
between UNESCO Chairs and Networks, and UNESCO Natural 
Science Programmes at headquarters, regional offices and other field 
offices, UNESCO sites, National Committees of International Science 
Programmes, UNESCO Centres, and other UNESCO Sectors, with 
special focus on UNESCO global priorities, i.e. Gender and Africa.

 • Engage with governments at local, regional and national levels, as 
well as regional bodies, in cooperation with UNESCO field offices, to 
promote actions of UNESCO and the Chairs.

 • Encourage UNESCO National Commissions to strengthen advocacy 
for Chairs towards stakeholders, such as governments, civil society, 
funding institutions, private sector, and international organizations.

 • Encourage UNESCO and UNESCO Chairs to incorporate the 2030 
Agenda in the content of their meetings, conferences and forums, and 
actively involve relevant UNESCO Chairs in these, in order to increase 
collaboration. 

Increasing visibility and knowledge sharing: 
 • Promote the establishment of networks and working groups of 

Chairs, at national, regional or thematic levels, to enhance communi-
cation, create linkages and support programme development.

 • Establish a knowledge-sharing platform linked to the SDGs, to faci-
litate information exchange and contacts among UNESCO Chairs and 
UNITWIN Networks in Natural Sciences, and with partners. 

 • Enhance communication and outreach activities, to highlight the 
achievements and activities of UNESCO Chairs towards SDGs, inclu-
ding dedicated websites, and to share scientific results in an open 
access environment.

 • Share success stories about Chairs that have effectively collaborated 
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towards the 2030 Agenda, in partnership with governments, private 
companies, international organizations, NGOs, donors and other non-
academic entities.

A working group with the participation of representatives of Chairs and 
the UNESCO Secretariat will prepare, by the end of 2017, an Action Plan for 
follow-up of the Geneva Milestone, to be submitted to consultation with the 
UNESCO Chairs and Networks in Natural Sciences.


