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Incorporar criteris de sostenibilitat en relació al manteniment dels 
espais verds, amb accions com suprimir l’ús de fertilitzants i plagui-
cides químics o compostar les restes vegetals. 
Apropar el patrimoni natural a la comunitat universitària i a la socie-
tat realitzant projectes d’itineraris ambientals en aquests espais 
oberts a la participació de tothom. 
 
Visitar els nostres jardins i espais naturals proporciona benestar i 
millor qualitat de vida, ja que a més de tenir un valor ornamental 
contribueixen a reduir el soroll, suavitzen el clima urbà i ens ajuden a 
respirar un aire més net perquè absorbeixen contaminació i pols. 
Conèixer l’entorn natural ens ajuda a preservar-lo. A més dels jardins 
i espais naturals de la UB, tenim altres recursos de natura propers 
com ara els Parcs Naturals o espais de custòdia del territori que es 
poden visitar, com els de la Fundació Territori i Paisatge. 
En visitar espais naturals, eviteu deixar qualsevol tipus de residu, 
preserveu la fauna, la flora i els recursos minerals, i procureu sempre 
que la vostra estada no contribueixi a degradar els ecosistemes. 

ELS NOSTRES ESPAIS NATURALS 
 

La UB és prou coneguda per les titulacions universitàries 
que imparteix, el professorat i els investigadors que fan 
recerca i els edificis on es du a terme aquesta activitat. En 
canvi no tenen tant ressò altres aspectes com el valor his-
tòric o arquitectònic d’aquests edificis, o l’existència 
d’espais verds que contenen un gran nombre d’espècies 
vegetals, ens proporcionen beneficis per a la salut i ens 
poden aportar coneixements del món natural.  

Alguns exemples d’aquests espais són el Jardí Ferran Sol-
devila de l’Edifici Històric, la finca Pedro Pons, el Campus de 
Mundet o el Campus de l’Alimentació de Torribera. El Pla de 
Sostenibilitat de la UB, a través de la línia estratègica Con-
servació i divulgació de valors naturals, vol contribuir a 
millorar el coneixement d’aquests espais que fan més sos-
tenibles els nostres edificis i l’espai urbà on s’hi insereixen. 

Per conèixer què fa la UB en relació als espais naturals o 
proposar noves accions de millora, podeu accedir al Web 
del Pla o al Blog del Pla de Sostenibilitat. 
 

 Què vol fer la UB pels espais naturals? 
 
 
 
 
 
 
 
 I què pots fer tu? 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_1.php
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_1.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/valors-naturals/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/77-Custodia.pdf
http://www.gencat.cat/parcs
http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/main.html?idioma=1
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/jardi/home_jardi.php



