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Integrar la sostenibilitat en les estructures internes de la pròpia UB, com 
ara els Campus d’Excel·lència (BKC i HUBc) o la Comissió de Responsa-
bilitat Social. 
Promoure la col·laboració amb entitats i organismes que comparteixin 
interessos comuns en l’àmbit de la sostenibilitat, amb actuacions com 
per exemple:  

desenvolupar nous convenis de col·laboració amb organitzacions acadèmi-
ques o entitats que comparteixin visions de sostenibilitat, 
cooperar amb xarxes universitàries que treballin en sostenibilitat des de di-
ferents perspectives (mobilitat, residus, compra verda, etc.),  
establir relació amb entitats d’inserció social en les àrees d’activitat on 
aquestes tinguin experiència (gestió de residus, jardineria, etc.).  

 

Col·laborar en la implantació de bones pràctiques ambientals i de consum 
responsable al teu centre de treball o estudi. 
Participar en els projectes i actuacions en què la UB i entitats socials 
col·laboren, com ara: 

recollida de residus de roba amb la Fundació Formació i Treball, 
recollida de residus de cartutxos de tinta i tòner amb la Fundació Trueta, 
recollida de joguines en col·laboració amb Creu Roja, 
recollida d’aliments en col·laboració amb el Banc d’Aliments, etc. 

Participar en programes de voluntariat, ja sigui al teu entorn personal o a 
la universitat, en l’àmbit de la sostenibilitat o de la millora social. 

SOSTENIBILITAT I COOPERACIÓ 
 

La nostra universitat no pot assolir els objectius de sostenibilitat 
aïlladament de l’entorn social i territorial. Per això, és necessari 
crear vincles de col·laboració en matèria ambiental amb altres 
organismes i empreses afins en els àmbits de la recerca i 
l’educació, participant en xarxes i establint convenis de coope-
ració que facilitin una millora mútua en sostenibilitat. 
De la mateixa manera, la nostra aportació individual a la soste-
nibilitat és més rellevant quan es du a terme en cooperació 
amb la resta de la comunitat universitària i de la societat, po-
sant en pràctica hàbits de consum responsable tant a casa com 
al nostre lloc de treball o estudi.  
El Pla de sostenibilitat de la UB, a través de la línia estratègica 
en cooperació, inclou tot un seguit d’accions orientades a am-
pliar la xarxa de sostenibilitat que ja existeix, buscant 
complicitats tant a l’interior de la UB com al nostre voltant. Per 
més informació, podeu accedir al Web del Pla o al Blog del Pla 
de Sostenibilitat. 

 Què vol fer la UB per promoure la cooperació en sostenibilitat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I què pots fer tu? 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

Més informació… 
Blog del Pla de Sostenibilitat UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2012. 
Fundació Solidaritat UB. Universitat de Barcelona. 2012. 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_8.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/cooperacio/
http://www.voluntariat.org/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/

