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NOTA DE PREMSA 

 

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) se 
suma a la crida a l’acció global per la crisi climàtica 

 El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha fet pública una 
declaració de suport a la mobilització global contra el canvi climàtic i demana 
accions “personals, socials i polítiques” per revertir la crisi 

 Els directors del BIST i dels set centres membres planten un arbre com a gest 
simbòlic per donar suport a la crida a l’acció 

Barcelona, 26 de setembre de 2019. El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha 
emès un comunicat que dóna suport a la crida mundial a l’acció per afrontar el canvi climàtic llançat 
pel moviment Climate Change Strike. El director general de BIST, Gabby Silberman, i els directors 
dels set centres BIST, Luis Serrano (CRG), Josep Samitier (IBEC), Lluís Torner (ICFO), Miquel 
Pericàs (ICIQ), Pablo Ordejón (ICN2), Ramon Miquel (IFAE) i Francesc Posas (IRB Barcelona) han 
plantat un arbre a l’entrada de la seu de BIST com a gest simbòlic amb què la institució s’uneix a les 
mobilitzacions globals contra la crisi climàtica. 

Text de la declaració: 

Declaració del BIST per una acció global davant la crisis climàtica  

Treballem en algunes de les institucions de recerca més avançades del nostre país, reconegudes 
amb premis i certificats d’excel·lència, comptem en els nostres equips amb científics destacats 
mundialment i participem activament en l’escena científica internacional. Tot això ens permet 
conèixer bé la ciència que hi h al darrera del canvi climàtic. D’altra banda, tenim el deure d’assegurar 
que les nostres conclusions científiques reverteixen en la societat. 

Som, al mateix temps, observadors privilegiats i éssers humans que habitem aquest planeta. Per 
això ens sentim obligats a protegir la natura i a fer aquesta declaració, en el marc de les accions 
que estan tenint lloc a tot el món amb motiu de la Global Climate Strike. 

1. L’evidència científica és sòlida. Tota la recerca científica finançada públicament és 
accessible i oberta, de manera que qualsevol persona pot examinar-ne la metodologia i 
reproduir les seves conclusions. Aquesta transparència assegura que tot el que diem pot ser 
verificat, sense tenir en consideració qui ho ha dit o qui ha finançat la recerca. 

2. Les conclusions del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) estan 
basades en una ciència sòlida i difoses de manera transparent perquè tothom pugui examinar-
les. Aquestes conclusions són ineludibles. 

3. Les principals conclusions són que l’escalfament global és un fet, que és causat pels 
humans i que, si no es prenen mesures urgents, hi haurà efectes catastròfics i conseqüències 
devastadores (des de migracions massives fins a canvis en els aliments que mengem) a tot el 
planeta. 
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Per aquestes raons, nosaltres, els centres BIST, declarem el nostre suport explícit a la crida a 
l’acció que s’ha llençat a escala mundial per moviments com la Global Climate Strike, i convidem 
a tot el personal investigador i vinculat a la ciència que se sumi a aquesta crida a l’acció. Les dades 
disponibles són ja prou contundents com per iniciar accions personals, socials i polítiques a curt i 
llarg termini. És l’hora del canvi. 

   
 
Sobre el BIST 

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) és una iniciativa de set centres de recerca 
d’excel·lència de Catalunya que té com a objectiu incrementar la seva col·laboració per tal de 
construir un projecte científic comú. La seva força rau en la capacitat d’investigació dels set centres 
i en el seu potencial per promoure projectes punters de recerca multidisciplinària.  

Els centres constituents del BIST són el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut Català 
d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de 
Física d’Altes Energies (IFAE), i l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona). 

 

 

Contacte per a mitjans:  

Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
Adela Farré 
Directora de Comunicació 
afarre@bist.eu  
T. +34 626 992 057 

 

http://www.crg.eu/
http://ibecbarcelona.eu/
http://ibecbarcelona.eu/
https://www.icfo.eu/
http://www.iciq.org/
http://www.iciq.org/
http://icn2.cat/
http://www.ifae.es/
http://www.ifae.es/
https://www.irbbarcelona.org/
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