INFORME
àrea de
sostenibilitat
CURS 2020 - 2021

Cal destacar que la situació
d’excepcionalitat derivada de la
pandèmia va comportar que algunes
actuacions
no
es
poguessin
desenvolupar amb normalitat, en
conseqüència, els indicadors de
seguiment habituals relacionats amb
la vida quotidiana dels campus en
part no s’han pogut calcular en la
seva totalitat o que els resultats
obtinguts no permeten observar-ne
l’evolució, ni la tendència.
En aquest sentit el 2020 es pot
considerar un any excepcional del
qual se’n poden extreure algunes
conclusions que podrien determinar
futures actuacions en l’àmbit de la
sostenibilitat, aquest informe però
inclou algunes dades de 2021 en les
que es pot comprovar una certa
reactivació.

REVISIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC
D’AMBIENTALITZACIÓ
Comissió Tècnica de Revisió del Pla Estratègic d’Ambientalització
El 2020 es convoquen 6 Sessions, la primera sobre la constitució de la Comissió i la
determinació d’objectius es va fer presencial, les 5 restants varen ser telemàtiques amb
participació de PAS, PDI, Estudiantat i experts externs.
5 Taules de treball específiques amb la participació de persones expertes (convidades
+ relatores) en:
Ambientalització Curricular (Relatora Lelslie Collazo)
Energia, Recursos i Edificació (Relatora Carol Coll)
Gestió de Residus i Compra Verda (Relator Jordi Ribas)
Mobilitat Sostenible (Relator Pep Juandó)
Gestió d’Espais (Relator Sergi Nuss)
Durant el 2021 es realitzen 8 sessions més que culminen amb l’aprovació del Pla
d’Ambientalització en Sessió 7/2021 del Consell de Govern amb data 30 de setembre de
2021
Objectiu General del Pla: donar compliment als Compromisos de la 1a Cimera del
Canvi Climàtic adoptats per la Universitat de Girona per assolir la neutralitat de carboni el
2050. Per avançar cap aquest objectiu, es planteja la fita de reducció del 50% pel 2030
en referència a les emissions de 2011.
El nou Pla d’Ambientalització planteja 32 objectius operacionals i 127 accions que
es prioritzaran anualment.
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Àmbits del Pla d’Ambientalització: definició i objectius
Àmbit 1. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Objectiu: mesurar detalladament les emissions generades per la UdG i reduir-les
progressivament fins a assolir el 50 % al 2030, respecte de l’any 2011, així com
aconseguir la neutralitat de carboni al 2050

Àmbit 2. VIDA AL CAMPUS
Objectiu: fomentar els campus com un entorn actiu, didàctic i experimental de la
integració natural de l’entorn, l’adaptació dels edificis, l’optimització dels recursos i del
seu cicle, i la sostenibilitat climàtica en general (campus lab).

Àmbit 3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Objectiu: fer partícip a la comunitat universitària de les problemàtiques ambientals per
promoure el canvi de valors, hàbits i actituds, i fomentar la focalització dels estudis i la
recerca en l’acció per a la sostenibilitat.

Estructura definitiva del Pla d’Ambientalització
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Línies d'actuació
MOBILITAT
Servei de Préstec de Bicicletes UdG: servei en funcionament durant les 9 primeres
setmanes de l’any amb 220 préstecs, el març de 2020 se suspèn el servei.
El febrer de 2021 es fa un préstec extraordinari de llarga durada per a 27 estudiants
de mobilitat i intercanvi internacional.
Des de setembre de 2021 el servei torna a l’activitat normal amb una flota de 55
bicicletes: 15 Campus Centre, 3 Campus Barri Vell i 37 al punt de préstec i mecànica
del Campus Montilivi.
Dels estudis sobre l’estalvi d’emissions de CO2 del servei de bicicletes es pot
concloure que cada bicicleta estalvia de mitjana uns 60 kgCO2eq/curs.
Servei de Préstec de Bicicletes Elèctriques: servei en funcionament pel PDI i PAS,
durant les 9 primeres setmanes de l’any amb 65 préstecs, des de març de 2020 va
quedar fora de servei a excepció de la cessió d’una ebici al SOTIM, i des de setembre
2021 s’ha reinstaurat el servei en els 3 campus.
Equipaments per bicis: instal·lació d’un tòtem d’autoreparació a l’aparcament central de
bicicletes del CM; instal·lació d’un model pilot d’aparcabicicletes al Pati de Les Àligues i
d’aparcapatins en els 3 campus.
Plataforma Fes edit per compartir places del cotxe de la comunitat UdG, durant el 2020
només va haver-hi 13 nous registres, arribant a un total de 944 (458 conductors i 316
passatges, a més de 170 usuaris sense rol predeterminat), que han estalviat 24,3 tones
de CO2 en els 3.024 viatges compartits. Des de l’inici del curs 2021-22 de moment hi
hagut 15 nous registres.
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Abonament “Vine a la UdG amb bus”: durant el curs 2019-20, 1.232 estudiants
disposaven de l’abonament del bus urbà.
Pel curs 2020-21 es va dissenyar un abonament adaptat a la semipresencialitat
(200 viatges/60€) del que se n’han beneficiat 469 usuaris/àries.
A setembre de 2021 de moment ja s’han lliurat 528 targetes pel curs 2021-22.

*Curs 2021-22 dades provisionals (setembre 2021)

Informes mobilitat:
Sobre les actuacions de mobilitat UdG durant la pandèmia i escenaris Post-COVID.
Sobre la planificació de la mobilitat dels estudiants en pràctiques del Grau de
Medicina als hospitals de Girona, Salt, Figueres, Blanes, Olot i Palamós.
Grups de Treball:
Sostenibilitat ACUP: Projectes de mobilitat i incentius per a la comunitat universitària.
CRUE Sostenibilitat per a la definició de les polítiques de mobilitat post-COVID:
Disseny de la “Guía para la elaboración de políticas de viaje sostenibles en las
universidades”.
Participació en el Programa europeu Life U-Mob sobre mobilitat universitària: disseny
d’enquestes adaptades a la calculadora d’emissions U-Mob, campanyes de comunicació
(concurs de vídeos), formació en gestió de la mobilitat, etc.
Participació en les Taules de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona: convocatòries virtuals
de 2020 i 2021: a) seguiment del Pla de Mobilitat Urbana de Girona, b) adaptació d’espais
a les mesures COVID, c) Programa d’actuacions Triennals de la bicicleta (suport a
l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025), d) propostes de pacificació de l’espai viari,
camins escolars.
Participació en la Comissió tècnica per a l’Ordenança Municipal sobre la regulació
del transport públic de Girona.
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ENERGIA
En el rànquing internacional GreenMetric World University Ranking on Sustainabiliy
la Universitat de Girona s’ha situat en la 91a posició, millorant en 2 llocs la seva posició
global de la darrera edició del rànquing internacional sobre sostenibilitat universitària
GreenMetric. En les altres escales territorials, la UdG se situa la 41a a nivell europeu, la
6a en l’àmbit estatal i manté la 2a posició de les universitats catalanes. En aquesta
edició hi han participat 912 universitats de 84 països, que suposen un augment de 132
universitats respecte a la participació de l’any passat amb 780 universitats de 85 països

Dins d’aquest mateix rànquing la UdG se situa la 11a universitat del món en Gestió
Energètica i Reducció d’Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle. Aquest indicador és el
que més pondera del rànquing ja que té en compte les polítiques universitàries en temes
d’energia i canvi climàtic, la UdG ocupa la 6a posició de les universitats europees, la 2a de
les espanyoles i la 2a de les catalanes.
Un any més la UdG ha renovat el seu compromís amb el Programa d’Acords
Voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle que comporta fer l’inventari de
les emissions de CO2 que, des de 2018, degut a la compra d’electricitat 100%
renovable s’han reduït fins a les zero les emissions associades al consum elèctric.
Amb el compromís de seguir avançant en lluita contra el canvi climàtic, la mesura
implementada pel 2020, en el marc del programa d’electrificació de la mobilitat, va ser
instauració del servei de préstec de bicicletes elèctriques. Actuació plantejada 2021:
Projecte de la reforma de l’enllumenat públic del Campus de Montilivi.
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Col·laboració amb el Projecte Euroweek: Corporate Sustainable Responsibility in
Universities, Carbon Footprint. Projecte interuniversitari per a identificar les emissions de
carboni de les universitats de Mälardalen University (MDH) a Suècia (17.155 pers.),
d’Ecole Centrale des Arts et Métiers (ECAM) a Bèlgica (1.233 pers.) i la Universitat de
Girona (UdG) a Catalunya (17.157 pers.).

ESPAIS
Hort Ecosolidari de la UdG: va seguir la seva activitat socioambiental fins al març 2020, i
es va reprendre el setembre de 2020. La participació ha estat la següent:
Estudiants de la UdG, programa de voluntariat: 10 (325 hores de voluntariat)
Persones adultes amb discapacitat intel·lectual (persones usuàries del Grup Fundació
Ramon Noguera): 20 usuaris/setmanals des de gener a març 2020, des del
confinament es va suspendre l’activitat a l’hort que es preveu recuperar la tardor de
2021.
Quant a la producció ecològica, l’aportació de productes de l’hort als menjadors
socials de La Sopa es va aturar des del març fins a l’agost de 2020 i es va reiniciar
l’activitat productiva el passat setembre de 2020.
L’Hort Ecosolidari de la UdG s’adhereix i participa a la xarxa europea del Projecte
Horizon 2020-EdiCitNet (Edible Cities Network), projecte d’economia circular que
aportarà solucions tecnològiques i socials a 13 ciutats de tot el món, amb l’objectiu
d’avançar cap a entorns urbans més sostenibles, saludables i resilients gràcies a una
millor gestió de l’aigua, els nutrients i els residus.
Medi Natural:
Projecte de seguiment i reintroducció de la colònia d’eriçó fosc (erinaceus
europaeus) al Campus Montilivi: proposta de construcció d’un tancat d’aclimatació i
d’alliberament d’eriçons.
Projecte de seguiment de les 68 caixes niu instal·lades al CM: recerca sobre
l’afectació de la nidificació en entorns periurbans de les espècies de Mallerenga
(Parus major, Parus cristatus, Parus caeruleus) i de Pardals (Passer montanus,
Passer domesticus).
Itinerari geològic pel Campus Montilivi: “Jardí de roques” és una instal·lació
museística a l’aire lliure en la que s’exposen diverses mostres de roques
representatives de la geologia de les comarques gironines. Informació in situ amb
cartells i a traves de codis QR.
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Urbanització:
Avantprojecte de re‐urbanització i re‐ordenació de l’entorn dels mòduls prefabricats en
zona de pícnic situat al Campus de Montilivi
Inventari d’actuacions de millora de l’enjardinament i zones verdes del Campus
Montilivi

RESIDUS
Grup de Treball Sostenibilitat de l’ACUP: Projecte sobre Prevenció de residus de
plàstic d’un sol ús.
Propostes UdG en els plecs de prescripcions tècniques:
Envasos de vidre retornable,
Prohibició de l’ús de gots, coberts i plats de plàstic, canyetes de plàstic, paletines
de plàstic per remoure begudes, recipients i carmanyoles i els taps de plàstic dels
gots
Oferir aigua en gerres per acompanyar els menús.
Plecs tècnics d’Ambientalització de contractes de bars de la UdG en el marc de
l’Estratègia Catalana Residu Zero i de la UdG saludable: Cafeteries i màquines
expenedores, Jardineria i manteniment d’espais exteriors, Material fungible, disseny de la
carpeta UdG.
Desplegament definitiu de contenidors de recollida selectiva de residus tèxtils en el
marc de la Campanya “La teva roba té valor” per contribuir a la sostenibilitat i la inclusió
social.
Estudi de quantificació dels residus municipals generats a la UdG 2020-21

Generació diària de residus per tipologia i per centre.
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CURRICULAR
Pla de Formació del PAS: Curs “Cap al residu zero” (46 alumnes).
1. El mar de plàstics: impacte ambiental dels residus urbans
2. El residu zero: més enllà del principi de les 3R
3. La compra verda: estratègies per evitar residus i optimitzar recursos
4. El decàleg la XURZ: Xarxa d’Universitats Catalanes Residu Zero
Curs Introducció a la Sostenibilitat: curs en format càpsules + taula rodona dins l’oferta
de cursos de formació de voluntariat de la Unitat de Compromís Social de la UdG (50
alumnes).
1. Canvi climàtic: aprendre a viure amb menys aigua
2. Acció pel clima, l’aigua i els recursos fonamentals
3. Biodiversitat i espais naturals
4. Decreixement en acció: SOS Costa Brava
5. Model energètic global: Peak Oil
6. Ecosistemes marins i terrestres: biomimesis
7. Pla d’Ambientalització de la UdG

COMUNICACIÓ
Mapa recursos ambientals: permet ubicar cartogràficament tots els serveis ambientals
dels campus de la UdG: Residus, mobilitat, recursos energètics, equipaments i serveis
ambientals.
Campanya estalvi energètic durant el confinament: infografies amb consells d’estalvi
sobre il·luminació, climatització, electrodomèstics i contractació d’energies renovable.
Desenvolupament d’eines de comunicació: Xatbot sobre mobilitat sostenible a partir
d’aquest sistema d’intel·ligència artificial s’ha dissenyat aquesta eina per a facilitar de forma
directa i senzilla informació sobre les faqs de la mobilitat a la UdG 24 hores 365 dies/any.
Adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat: Propostes sobre mobilitat sostenible i
salut
Vine a peu a la UdG: Web de promoció i foment de l’hàbit de caminar de la UdG, Quant
trigues d’aquí a allà?
Vine a la UdG amb bici: si no tens bici te’n podem deixar una dels serveis de préstec
dels campus
Servei ebicis UdG: si ets PAS o PDI et deixem una bici elèctrica per a desplaçaments
puntuals entre campus o altres seus administratives de la ciutat.
Itineraris Saludables UdG: rutes de 30’ a l’entorn del patrimoni natural i cultural dels
campus UdG (web i App)
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