Proposta de la xarxa US.cat al Consell Interuniversitari de Catalunya en
matèria de promoció de la salut i la sostenibilitat dirigida a la comunitat
universitària. Desembre/2018

Atès que les funcions principals de la universitat son la formació de ciutadans i professionals, la recerca
científica, la transferència de coneixements i el foment de la innovació
Atès que la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la Salut (Organització Mundial e la Salut, OMS 1986),
estableix com una de les cinc àrees d’acció prioritàries “la creació d’entorns que fomentin la salut”.
Atès que la Carta de Bangkok per a la promoció de la salut en un món globalitzat (OMS 2005), demana la
participació i el compromís d’entitats diverses per aconseguir una bona salut per a totes les persones.
Atesa la voluntat de les universitats catalanes de treballar en la línia d’avançar en l’assoliment dels objectius
de l’agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Atès que les universitats poden intervenir en la millora dels factors que determinen l’ambient físic i social de
la universitat i la seva comunitat
Atès que les universitats reconeixen els principis i participen dels objectius de la xarxa catalana
d’Universitats saludables (1), a través del conveni entre la CIC, l’APSCAT i la xarxa US.cat (2)
La Comissió Interuniversitària de Catalunya (CIC), declara la voluntat i el compromís per a desenvolupar un
marc favorable pel desenvolupament dels projectes d’Universitat Saludable i Sostenible (Universitats
promotores de la salut), donant suport als objectius de la xarxa catalana d’Universitats Saludables (US.cat).
Amb aquesta voluntat compartida, ens proposem adoptar les mesures necessàries per a potenciar i integrar
els conceptes de salut i sostenibilitat, de manera transversal, en totes les activitats i les polítiques de la
Universitat: en la docència, en la recerca, en la transferència i en la gestió de persones i entorns.
Així, acordem instar a les Universitats a:
Dissenyar i aprovar, en els respectius Consells de Govern, els plans estratègics sobre projectes
d’Universitat Saludable i Sostenible. Juliol de 2020
Crear la figura de delegat/da del rector/a per a la promoció de la salut i de la sostenibilitat o crear un
vicerectorat específic amb aquesta funció. Desembre 2019
Crear l’estructura de gestió dotada de recursos humans estables i de recursos econòmics suficients per
acomplir els objectius dels projectes saludables i sostenibles. Desembre de 2019
Integrar -aprofitant canvis de plans d’estudi o la creació de noves titulacions- en els plans docents de les
titulacions de grau, competències transversals i continguts relacionats amb la salut i la sostenibilitat.
Garantir la formació saludable i sostenible en els plans de formació dels personal docent i del personal
d’Administració.
Incentivar la recerca promovent la creació d’equips interdisciplinaris en l’àmbit de la promoció de la salut i
la sostenibilitat.
Impulsar i incentivar els treballs de fi de Grau i treballs de fi de Màster, que contemplin la promoció de la
salut de manera transversal.
Annexes:
(1)
(2)

Principis i valors de la xarxa catalana d’Universitats Saludables
Conveni US.cat - CIC – APSCAT
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