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Elaborar els plans de mobilitat dels Campus. 
Promoure la utilització de la bicicleta com a mode de transport universitari.
Desincentivar la utilització del vehicle privat i millorar l’eficiència dels vehi-
cles propis. 
Treballar amb les administracions competents per promoure la mobilitat 
sostenible a l’entorn universitari, amb accions com ara pacificar el trànsit o 
establir zones de vianants als vials dels campus. 
Reduir el nombre de desplaçaments i les necessitats de mobilitat, amb 
actuacions com potenciar les reunions i actes per videoconferència. 
Millorar la informació sobre mobilitat sostenible. 
 
Evitar els desplaçaments innecessaris en vehicle privat motoritzat. 
Per a recorreguts curts, anar a peu o en bicicleta són les opcions més eco-
nòmiques i eficients. 
Utilitzar el transport públic per als desplaçaments més llargs. 
En cas d’haver d’utilitzar el cotxe, compartir el recorregut amb familiars, 
amics o companys de feina, i fer sempre una conducció eficient. 
Quan comprem un vehicle, escollir sempre un model eficient de baix con-
sum de carburant i baixes emissions de CO2. 

LA NOSTRA MOBILITAT, CADA COP MÉS SOSTENIBLE 
 
Els desplaçaments que fem diàriament per accedir a la universitat i retornar a casa, 
que també reben el nom de mobilitat obligada, generen un consum d’energia i un 
impacte ambiental superiors a qualsevol altra activitat 
universitària. Segons la diagnosi de mobilitat del Campus 
Diagonal Portal del Coneixement del 2010, les 35.000 
persones que formen la comunitat universitària recorren 
cada any 185 milions de km per arribar als edificis, amb 
una emissió anual de 8.341 tones de CO2.  

La major part del consum d’energia de la nostra mobilitat 
correspon a l’ús del cotxe, degut a que és el mode de 
transport energèticament menys eficient. Tanmateix la UB 
és més sostenible que el conjunt de ciutadans que acce-
deixen diàriament a Barcelona, atès que la nostra 

comunitat universitària arriba als centres 
de treball o estudi majoritàriament en els 
modes de transport més eficients (en 
transport públic, a peu o en bicicleta). 

Tot i que aquests resultats són positius encara es poden millorar, i el 
Pla de Sostenibilitat de la UB hi incideix a través de la línia estratègica Mobilitat soste-
nible. Per conèixer amb més detall què vol fer la UB en relació a la sostenibilitat dels 
nostres desplaçaments, podeu accedir al Web del Pla o al Blog del Pla de Sostenibilitat. 
 

 Què vol fer la UB per la mobilitat sostenible? 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
I què pots fer tu? 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació… 
Blog del Pla de Sostenibilitat UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2012. 
Web de mobilitat UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2011. 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_3.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/mobilitat/
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/27-Apeu.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/09-bicicleta.pdf
http://mou-te.gencat.cat/cercaItineraris.do
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/28-Compartir.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/10-conduir.pdf
http://www.idae.es/coches/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/mobilitat.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Mobilitat
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/mobilitat.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Mobilitat

