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La Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible 
treballa per establir canals de diàleg entre la societat civil i 
les administracions públiques. La voluntat és crear espais i 
estructures que permetin la concreció de processos de par-
ticipació ciutadana per a la presa de decisions en els quals 
persones, entitats i altres actors socials puguin transformar 
la seva realitat sense deixar de tenir en compte la diversitat 
cultural.

La Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible 
té com a objectius consolidar la Xarxa Internacional UNESCO/
UNITWIN Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà, 
de la qual és el nucli, i crear estudis de postgrau en relació 
íntima amb programes de recerca. La Catèdra també realitza 
transferència de coneixements (“socialitza el coneixement”, 
com aclareix el seu director, Jordi de Cambra) i interrelaciona 
les universitats amb les societats dels seus entorns a través 
d’activitats d’extensió universitària i accions comunitàries.

Acostar la Universitat de Girona a les ONG
La Càtedra té les coses clares i sap que un dels valors que 
des d’UNESCO més es valoren és la combinació de docència, 
investigació, extensió i cooperació en l’essència de les seves 
accions i plantejaments. Jordi de Cambra considera que “la 
Càtedra és un instrument de relació entre la tasca acadèmi-
ca i el compromís que comporta la tasca acadèmica envers 
les iniciatives de la societat civil: ONG, plataformes, fundaci-
ons...”. D’aquí que amb la Coordinadora d’ONG Solidàries 
s’hagi signat un conveni especial de col·laboració, “perquè la 
gent de les ONG té dret a formació universitària i perquè des 
de les universitats podem dir molt per transformar l’entorn” 
ja sigui el més immediat o el més prioritzat per les ONG.  
Aquest conveni comprèn des d’accions de formació en el 
màster en Desenvolupament Humà Sostenible, que compor-
ten recerca bàsica i aplicada, i impliquen un valor afegit de 
projectes d’intervenció social, fins a accions de sensibilització 
i conscienciació en consum responsable (guies, exposicions 
itinerants, calendaris). 
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Alhora, la Càtedra, a través del projecte l’Observatori del 
Desenvolupament Humà Sostenible, vol ser un instru-
ment essencial per a les polítiques públiques destinades 
a superar els desequilibris territorials. L’Observatori del 
Desenvolupament Humà Sostenible de Catalunya va pre-
sentar els seus primers resultats, relatius a les comarques 
gironines des de l’any 2001 fins a l’any 2005, el 30 de 
juny de 2008. L’objectiu de la càtedra és estendre la seva 
anàlisi a totes les comarques catalanes, i oferir nous re-
sultats a l’inici del nou curs 2009-2010.
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