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Definir i comunicar normes i criteris de sostenibilitat, adreçades als dife-
rents col·lectius universitaris. 
Integrar la sostenibilitat en l’estratègia de comunicació institucional, 
amb accions com ara: 

incorporar missatges sobre bones pràctiques als mitjans de difusió existents, 
incorporar informació sobre sostenibilitat al manual d’acollida del personal i 
a les jornades de benvinguda als estudiants. 

Promoure la participació de la comunitat universitària en la sostenibilitat 
de la UB, amb actuacions com per exemple:  

crear un sistema d’informació per compartir bones pràctiques de sostenibili-
tat als centres, 
informar sobre el desenvolupament del pla de sostenibilitat,  
incorporar la sostenibilitat als òrgans de decisió dels centres.  

 

Buscar la informació disponible per tenir uns hàbits més sostenibles tant a 
la universitat com a la vida personal. 
Posar en pràctica les bones pràctiques en sostenibilitat que siguin aplica-
bles al teu àmbit d’activitat (docència, recerca, administració,…).  
Aportar propostes i suggeriments de millora a través dels canals de parti-
cipació en sostenibilitat que s’habilitin, com ara el Blog del Pla. 
Reclamar que la UB integri la sostenibilitat en la seva activitat i posi en 
pràctica les actuacions i els objectius previstos al Pla de sostenibilitat. 

INFORMATS PER TENIR UNS HÀBITS MÉS SOSTENIBLES 
 

Des del seu inici, aquesta col·lecció d’ecoconsells ha volgut apro-
par-vos informació útil i propostes d’hàbits sostenibles i 
saludables que podem incorporar tant a la feina com a la vida 
personal. Ara que arribem al número 100, aprofitem per presen-
tar-vos algunes de les accions que el Pla de Sostenibilitat ha 
previst per sensibilitzar tota la comunitat universitària en aspec-
tes tan diversos com reduir el consum de recursos naturals, evitar 
la generació de residus, desplaçar-se en els modes de transport 
més eficients o fer compres de manera més responsable. 
L’objectiu d’aquestes mesures és que tots disposem de 
criteris i informació de bones pràctiques en l’activitat 
universitària, i que fem petits canvis per tal que el nos-
tre pas per la universitat sigui més sostenible. Per més 
informació, podeu accedir al Web del Pla o al Blog del 
Pla de Sostenibilitat. 

 Què vol fer la UB per sensibilitzar-nos en sostenibilitat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I què pots fer tu? 
  
 
 
 
 
 

 
 

Més informació… 
Blog del Pla de Sostenibilitat UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2012. 
Fitxes d’ecoconsells. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2012. 
De les grans idees a les petites accions. Consell Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenible, Generalitat de Catalunya. 2011. 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_7.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/comunicacio/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/comunicacio/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat
http://www.ub.edu/plasostenibilitat
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/fitxes.htm
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=765&Itemid=161
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