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El programa UNITWIN i de càtedres UNESCO es crea l’any 1992 per resolució de la 
Conferència General de la UNESCO en la seva 26ª reunió. Fou concebut per 
fomentar la investigació, la formació i el desenvolupament de programes de 
cooperació interuniversitaris Nord-Sud-Sud basats en la circulació del coneixement. 
 
Les Càtedres UNESCO duen a terme activitats de formació, investigació i 
intercanvi vinculades amb els programes dels diferents àmbits d'actuació de la 
UNESCO, és a dir educació, ciències naturals, ciències humanes i socials, cultura i 
comunicació i informació. 
 
El Consell Executiu de la UNESCO va adoptar en la seva 176ª reunió d’abril de 2007 
una nova orientació estratègica per el programa que es concreta en la doble funció 
de les càtedres UNESCO com a “laboratoris d’idees” i “constructores de ponts” 
entre els cercles universitaris, la societat civil, les comunitats locals, els 
investigadors i els responsables de la formulació de Polítiques.  
 
Les Càtedres UNESCO són actualment 763 arreu del món, concretament en 134 
països. Catalunya va acollir la primera de totes elles, l’any 1989, sobre Mètodes 
Numèrics en Enginyeria, i concentra el major nombre de càtedres UNESCO per 
habitant. 
 
La rellevància de les càtedres UNESCO a Catalunya és fruit de l’aposta decidida del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que, des de l’any 1992 ha donat suport a la 
seva creació i al seu funcionament des de la Direcció General de Recerca aportant-
hi el finançament necessari fins l’any 2013 en què, pel context de crisi, atura 
aquest suport institucional a les càtedres UNESCO. 
 
En el memoràndum signat el 3 de Juny de 2013 entre el Govern de la Generalitat i 
la UNESCO s’assenyala que la Generalitat de Catalunya reconeix, dóna suport i 
col·labora amb la Xarxa Civil UNESCO catalana, que actua en col·laboració amb la 
Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, i que està formada per les 
Càtedres UNESCO catalanes, el centre UNESCO de Catalunya, la Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs UNESCO, el Grup de Biblioteques Catalanes Associades a 
UNESCO i la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO. 
 
En aquest mateix memoràndum, en el seu punt 5-II es diu que la UNESCO i la 
Generalitat de Catalunya cooperaran per al desenvolupament de les línies 
d’actuació incloses en aquest Memoràndum d’Entesa, en la mesura que disposin 
dels recursos tècnics i financers necessaris. 
 
Per tot el que aquí exposem, les Càtedres UNESCO catalanes, reunides a Barcelona 
el dia 6 de maig de 2015 manifestem: 
 
Que atesa la tasca de promoció internacional de la investigació i la cooperació 
catalana en cultura, educació i comunicació que les càtedres han continuat fent 
durant aquests anys, sense el suport institucional i econòmic del Govern de la 
Generalitat,  
 
Que d’acord amb la signatura del nou memoràndum amb la UNESCO l’any 2013 i 
els compromisos assenyalats en aquest document,  
 
Que atesa la situació de recuperació institucional i previsió de recuperació 
econòmica a Catalunya, 
 



Sol·licitem al Govern de la Generalitat de Catalunya la represa de la col·laboració 
institucional, el suport financer a les càtedres UNESCO de Catalunya i el 
nomenament d’un interlocutor amb el Departament d’Economia i Coneixement, 
Universitats i Recerca 
  
Els sotasignats, representants de les Càtedres UNESCO Catalanes 
 
6 de maig del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


