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L’any 2003 el PNUD informà que més d’una quarta 
part de tots els països son encara més pobres del 
que ho eren el 1990, i destacà que la taxa de 
desigualtat segueix creixent.  Aquesta pobresa i 
desigualtat, juntament amb la degradació 
mediambiental és el resultat d’un desenvolupament 
insostenible.   
 
Per a accelerar la transició cap a un mon més 
sostenible necessitem gent de totes les professions 
amb capacitat de prendre decisions que afavoreixin 
un Desenvolupament Sostenible. Les universitats 
tenen un paper clau en això: 
 

• Com a centres de formació i investigació, 
formant a líders i creant les solucions del 
futur 

• com grans empreses on la gestió eficaç de 
recursos (humans i materials) implica 
estalvis financers i manteniment de la 
reputació 

• com a membres de les seves comunitats 
com a contractant, comprador, i proveïdor 
de serveis. 

 
2000 Forum for the Future és una ONG pionera al 
Regne Unit, i va portar a terme una iniciativa 
innovadora per a maximitzar aquest potencial a 
través de tot el sector universitari.  La iniciativa, 
Higher Education Partnership for Sustainaiblity 
(HEPS) fou una aliança de divuit universitats de 
Escòcia, Irlanda del Nord i del País de Gales, 
rebent €1.2m del Ministeri d’Educació Britànic per a 
complir la següent missió: 
 

• Complir els objectius estratègics de les 
divuits universitats de manera que 
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contribueixin al Desenvolupament 
Sostenible, i 

• crear guies, eines e inspiració per a tot el 
sector universitari. 

 
Després de tres anys es poden notar alguns canvis 
tan en els membres de la aliança com en el sector 
en general.   
 
Ara les 18 universitats tenen una estratègia i un 
comitè o una persona dedicada a la Sostenibilitat i 
algunes tenen un enfoc per al Desenvolupament 
Sostenible en el seu pla estratègic.  En  paraules 
d’un dels rectors: “HEPS ens ha ajudat força. Ara 
tenim mètode organitzat per a avançar cap a la 
Sostenibilitat.” Donat que les universitats realitzen 
tantes activitats de gran rellevància a la 
Sostenibilitat, (sobre tot a través de la formació e 
investigació), fou imprescindible per a la aliança 
tenir una estructura per a organitzar-les i prioritzar-
les.  
 
Sota les diverses estructures d'organització dels 
membres sorgeixen nous títols i estudis optatius, 
juntament amb la necessària coordinació 
acadèmica a través de diverses disciplines.  Una 
universitat va inventar un ‘e-logo’ per a impulsar els 
títols ambientals en els tríptics informatius, i una 
altra va inventar un sistema de validació per a 
destacar la rellevància del Desenvolupament 
Sostenible de tots els nous títols.  Al mateix temps 
es varen crear nous centres de investigació i el 
perfil dels existents es va amplificar. 
 
En referència a la gestió de recursos, 
Loughborough University fou la primera universitat 
en tenir el 100% d’energia renovable i Sheffield 
Hallam, Queen’s, Belfast i Aberdeen compren 100% 
paper reciclat.  A través de la gestió més sostenible 
dels seus recursos molts dels centres gaudeixen 
actualment d'estalvis financers i alguns es 
comprometeren a seguir estalviant més any rere 
any. Altres canvis son més visibles, com els sostres 
de plaques fotovoltaiques d’un dels nous edificis a 
la Newcastle University, o el sostre de gespa a 
Cambridge. 
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Els membres varen demostrar igualment com vigilar 
l’impacte social.  Com “empreses”, Birmingham i 
Loughborough foren nomenades “universitats pel 
comerç just” per la Fundació de Comerç Just. 
Sheffield Hallam treballa en aliança amb els seus 
proveïdors per a promoure una actitud de 
responsabilitat social.  Com a centres de docència, 
Brighton University i City University motiva als 
refugiats i altres grups exclosos a assistir a la 
universitat en activitats artístiques i musicals. 
Cardiff University té el programa de voluntaris més 
gran del Regne Unit per als seus estudiants i 
empleats. Programes de formació en gestió 
ambiental per a Pimes, col·laboració amb els 
proveïdors de transport públic  i activitats amb les 
escoles son altres exemples de contribució social. 
 
HEPS va tractar de maximitzar l’impacte de tots 
aquests esforços mitjançant el desenvolupament de 
guies i eines, per a que aquestes bones practiques 
fossin difoses i portades a bon terme a tot el sector.  
La aliança va explorar com cercar les funcions de 
transport, compres, construcció d’edificis, gestió de 
recursos, finances, la currícula i la comunicació de 
forma que recolzessin el desenvolupament 
sostenible. També es desenvoluparen una sèrie de 
eines col·laborant amb experts i organitzacions 
professionals relacionades amb cada tema.  
Igualment es va desenvolupar un sistema per a 
avaluar, acreditar i donar contes del progrés cap a 
la sostenibilitat en totes aquestes àrees. Es poden 
sol·licitar copies d’aquestes guies a 
www.forumforthefuture.org.uk/publications. 
 
Un dels reptes que es plantejava durant el projecte 
era que les estructures financeres, normes 
educatives i estàndards acadèmics que influeixin en 
les universitats, no van sempre de la ma amb el 
concepte de planificar a llarg plaç, o amb la ambició 
de integrar objectius medioambientals, ètics, 
econòmics i acadèmics. 
 
HEPS tenia com objectius influir en  les 
organitzacions que afecten a les universitats 
mitjançant articles, seminaris, comentaris sobre 
polítiques educatives i reunions.  
 
Durant els tres anys del projecte hi hagué un 
increment de la conscienciació sobre el tema  en el 
sector de l’educació superior en el Regne Unit. Un 
altre punt a destacar fou la publicació d’un pla 
d’acció per al desenvolupament sostenible pel 
ministeri d’educació 
www.dfes.gov.uk/sd/actionfore.shtml. 
  
El pla inclou tasques per a tot el sector educatiu en 
quant a la gestió dels recursos, el disseny i 

manteniment dels edificis, l’accessibilitat del 
transport públic, i el contingut dels seus programes 
de docència. 
 
Així doncs, HEPS no ens ofereix una recepta per a 
crear un grup aïllat d’universitats ‘sostenibles’, sinó 
que demostra ser un procés per a proveir el sector 
universitari d’eines i conscienciació per a que 
qualsevol universitat pugui maximitzar la seva 
contribució al Desenvolupament Sostenible de 
forma apropiada a la seva situació. 
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