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Què és el desenvolupament
sostenible?

És aquell que satisfà les necessitats de les
generacions presents sense comprometre
la capacitat de les generacions futures per
satisfer les seves pròpies necessitats
(Informe Brundland –
Our common future, 1987)

"* ¿ qué se entiende por necesidades?;¿quién las

determina y en base a qué?;¿quiénes son los sujetos de
dichas necesidades: como actúan las diferencias de
riqueza, cultura, género, etnia, nivel de desarrollo y
ámbito geopolítico?;¿cómo se mide la capacidad de las
generaciones futuras?;¿con qué horizonte temporal
trabajamos?;¿hemos de suponer invariables el ritmo y
los objetivos de innovación técnica y desarrollo científico,
o qué factor multiplicador o de cambio de orientación
debemos suponerles?;¿cómo determinar las necesidades
de esas futuras generaciones cuya proyección temporal
desconocemos?;¿hemos de entender una invariabilidad
de todos los parámetros que definen las necesidades
actuales -supuesto que sepamos cuales son- y
proyectarlas sin cambios en el futuro?…"

Bru Bistuer, Josepa: Medio Ambiente: poder y
espectáculo. ICARIA editorial S.A, 1997.

• Creixement (?)
• Equitat
• Eficiència

Desenvolupament
econòmic

Equilibri
ecològic
• Integritat de l'ecosistema
• Capacitat de càrrega
• Biodiversitat

Equitat
social
•
•
•
•
•
•

Adquisició de poder
Participació
Mobilització social
Cohesió social
Identitat cultural
Desenvolupament institucional

Sostenibilitat
per què?

Efecte hivernacle

“Forat” de la
capa d’ozó

Desigualtats socials

Desforestació

GAP econòmic
Sobrexplotació i distribució
ineficient dels recursos
Extinció d’espècies

MOBILITAT
CONSUMS
INEFICIENTS
D’AIGUA,
ENERGIA I SÒL

RESIDUS

Alteració
dels ecosistemes

CONTAMINACIÓ:
AIRE, AIGUA I SÒL

DESIGUALTATS
SOCIALS I
ECONÒMIQUES

Què és el Canvi Climàtic?
Clima:

conjunt fluctuant de les condicions atmosfèriques en un àrea determinada corresponent a un
període de temps suficientment llarg com perquè sigui geogràficament representativa.

Canvi:

fer esdevenir diferent.

Conseqüències
• Augment de la temperatura mitjana de la terra.
• La pujada del nivell de les aigües d’entre 15 i 95 cm.
• El canvi climàtic donaria lloc a un augment
dels fenòmens climatològics extrems.
• Greus conseqüències ecològiques, socials,
econòmiques.

Què és Gaia?
Teoria formulada per James Lovelock i Lynn Margulis que diu
que els éssers vius es comporten com un sistema que
s’autoregula.
MEDI ABIÓTIC <–> MEDI BIÒTIC
L’activitat biològica influeix en el clima,
la composició de les roques, l’estat de
l’aire i els oceans...pel seu bon
desenvolupament.

BALANÇ ENERGÈTIC

INFLUÈNCIA ANTRÒPICA

Els científics reunits en l’ IPCC (Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic), a través del quart informe
presentat en 2007, deixen clar que el canvi climàtic està provocat per l’activitat humana

EMISSIONS DIRECTES
regulades mitjançant donar Drets
d’Emissió a les empreses incloses
als sectors: energètic, ciment, paper,
vidre, ceràmic, hidrocarburs, etc.
Grans empreses de sectors que emeten
moltes emissions.

EMISSIONS DIFUSES
– Resta sectors industrials no contemplats Annex I de
la Directiva
– Sector energètic de menys de 20 MW
– Transport
– Residencial, comercial i institucional
– Sector agrari
– Residus

Des d’on ho
abordem?

ECOLOGIA URBANA: EL SISTEMA CIUTAT
Ecologia: 1869 Ernest Haeckel
Estudi científic de les interaccions entre els organismes
i el seu medi ambient.
Ecologia Urbana:
oikos: llar en grec.
Urbs: ciutat en llatí.

Estudi científic de les
interaccions entre els
organismes i el seu
entorn en una ciutat.
Estudi de les relacions
entre organismes i dels
fluxes de matèria i
energia del sistema
urbà.

EL SISTEMA URBÀ
Què és? D’on ve? On va?

Què és? Des del punt de vista ambiental el que tracta l’Ecologia
Urbana.
D’on ve? Hem creat sistemes urbans per satisfer les nostres
necessitats:
- De protecció: Evolució de la societat fins la fi de les ciutats
emmurallades, fins el naixement de l’urbanisme modern.
- De treball: Migracions massives de finals del S. XIX i tot el S.
XX del camp a la ciutat per major accés a un treball. Un major
nivell de vida
- De recursos socials i culturals: Societat post-industrial de
persones complexes i exigents que volen accedir a una educació, a
la informació, a treballs especialitzats, a serveis, a la cultura, a
l’art, als recursos sanitaris...

EL SISTEMA CIUTAT
Què és? Des del punt de vista social la ciutat ha aparegut com a una
solució a la recerca de seguretat i comoditat
Els números ho demostren:
Gairebé el 80% dels habitants dels
països enriquits viuen en ciutats

Als països empobrits la
urbanització de la societat es troba
al 39%, el doble que l’any 1950.
Aquesta variable té una tendència
creixent.

ECOLOGIA URBANA
D’on ve?
Apareix en el moment que ens adonem que malgrat les
comoditats que proporciona una ciutat segueixen
augmentant, la qualitat de vida disminueix: contaminació,
soroll, residus, trànsit...

Ex: Àrea Metropolitana de
Barcelona. S’està produint un
descens de la població al nucli
urbà de la ciutat i s’està
desplaçant cap a la resta de
l’àrea metropolitana on la
qualitat de vida és superior.

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA CIUTAT?
Sistema ciutat vs sistemes naturals:
La natura funciona en base a
cicles tancats: tot es produeix,
transforma i recicla dins el sistema.
Les ciutats es basen en cicles
oberts: els fluxes de matèria i
energia de les ciutats per al
sosteniment dels processos de vida,
i dels intercanvis econòmics,
culturals, d’informació... depenen de
recursos que provenen de l’exterior i
produeixen residus que han de ser
tractats en altres llocs, i que en més
d’un 90% no són reciclats sinó que
els sistemes naturals els han
d'absorbir com poden amb tots els
fenòmens de contaminació
associats.

Sistemes
antròpics

Des de quan?

Antecedents
ANYS 70
• 1972. Publicació de “Els límits del creixement". Club de Roma.
Ecologia política. Prioritats simultànies:
- Ecodesenvolupament: No es pot obviar més la dimensió ecològica.
- Necessitats bàsiques: Cal satisfer les necessitats bàsiques.
- Reforçar l'automanteniment de les societats (recursos endògens).
ANYS 80
• 1980. "Estratègia mundial per a la conservació" UICN+PNUMA+WWF
• 1987. “Our common future". (CNUMAD). Informe Bruntland
Concepte capacitat de càrrega.
Necessitats de les generacions futures.
ANYS 90
• 1990. "Conservar la Terra". UICN+PNUMA+WWF
• 1992. Estratègia global per a la diversidad. UICN+PNUMA+WWF
I Conferència sobre el desenvolupament i el medi ambient. Río de Janeiro
• 1994. I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. "Carta de Aalborg". Aalborg (Dinamarca)
• 1996. Conferència de las Nacions Unides sobre els Assentaments Urbans. "Hàbitat II". Estanbul.
• 1996. II Conferencia de Ciutats i Pobles Sostenibles. "De la Carta a la Acció". Lisboa.
• 1997. Protocol de Kyoto del Conveni marc de les NU sobre el Canvi Climàtic
....
• Johannesburg (Rio + 10), Bali, Poznan (Polònia)
• 2009. Cimera sobre el Canvi Climàtic de Copenhaguen. COP15
Aplicació de la sostenibilitat. Agenda 21.
Mesura de la sostenibilitat (Indicadors de sostenibilitat).
Estratègies a diferents escales per la mitigació del Canvi Climàtic

Com ho fem?

OBJECTIUS
L’Ecologia urbana el que pretén és transformar el sistema ciutat en un sistema de
cicles tancats i per tant assimilar-lo als sistemes naturals, evitar i minimitzar els
impactes socio-ambientals del sistema. També pretén millorar les condicions de vida
urbana amb la integració de la natura en el medi urbà: paisatge, verd urbà...

Eina d’aplicació de la sostenibilitat en l’àmbit urbà:
Agenda 21 Local
Conceptes, tècniques i elements d’estudi:
- Indicadors de sostenibilitat
- Petjada ecològica
- Motxilla ecològica
- Reestructuració urbana ecològica i permacultura
- Arquitectura domòtica i bioclimàtica
- Factor 4
-Economia ambiental i economia ecològica
-....

AGENDA

21

LOCAL

Procés per al plantejament i implantació d’accions encaminades a
assolir el desenvolupament sostenible

PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

AUDITORIA
AMBIENTAL

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PLA D’ACCIÓ LOCAL
El Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) és l’estratègia que
recull les accions programades que han de permetre que un municipi
avanci cap al desenvolupament sostenible sense comprometre la
qualitat de vida dels seus habitants.

Fases de l’Agenda 21 Local
PreDIAGNOSI
DIAGNOSI

Recollida i selecció d’informació/ treball de camp
• Memòria descriptiva:
- aspectes estructurals (d’organització i gestió
territorials, socials, econòmics, de mobilitat,…)

1a Fase
participació
ciutadana

municipal,

- aspectes ambientals (aigua, residus, energia, contaminació i
soroll)

ANÀLISI

• Interpretació dels aspectes estructurals.
• Interpretació dels aspectes ambientals.

2a Fase
participació
ciutadana

Proposta de Pla
d’Acció Local per a la
Sostenibilitat

Línies
estratègiques

Programes
d’actuació

Definició, priorització
d’accions i projectes
concrets

3a Fase participació
ciutadana

PLA D’ACCIÓ
LOCAL per a la
SOSTENIBILITAT

Pla de seguiment. Formulació
d’indicadors

Què són els indicadors
de Sostenibilitat?

Definicions
"Fragmentos de información que reflejan el estado
de un sistema y hacia donde se dirige"
Sustainable Seattle

"Estadísticas elaboradas específicamente a efectos de políticas

que apunten hacia conclusiones y resultados positivos”
Hábitat II

"Elementos para estimar la evolución de ciertos aspectos clave
en el proceso de mejora medioambiental de los municipios
y observar hasta que punto se
consiguen los objetivos propuestos"
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Características
• Fácilmente mesurables
• Fácilmente explicables
• Fácilmente inteligibles por la población
• Que definan de forma clara la tendencia a seguir
• Que den una visión rápida de
la situación del sistema

Tipos de indicadores
Indicador ecológico

Organismo, la presencia del cual, indica la
existencia de unas condiciones determinadas de clima, suelo,
temperatura, polución, etc. de una región o hábitat.

Indicador ambiental
Toda aquella variable que ha estado socialmente dotada de un
significado añadido al derivado de su configuración científica,
con la finalidad de reflejar de manera sintetizada una preocupación
social respecto al medio ambiente, y insertarla coherentemente
en el proceso de toma de decisiones.

Indicador de sostenibilidad
Instrumentos para medir las condiciones aceptadas
por una comunidad como criterios válidos para la evaluación
del progreso hacia la sostenibilidad.

Què és la petjada ecològica?

La petjada ecològica és un indicador que consisteix en el càlcul en unitats de superfície
dels efectes d’una societat en funció del seu consum de recursos per a totes les seves
activitats, de producció de residus, d’emissió de gasos contaminants... (WackernagelRess, 1995)

Què és la
motxilla ecològica?
La motxilla ecològica calcula
la quantitat de materials
que s’han hagut d’extreure i
processar per obtenir una
quantitat útil d’un producte
al llarg de seu cicle de vida.
(Schmidt-Bleek, 1994)

FACTOR 4?
Duplicar el benestar amb la meitat dels recursos naturals.

Busca l’eficiència en dos sentits: millorar el servei que pretén oferir
un cotxe, un edifici, un sistema de transport públic... reduint a la
meitat el consum de recursos.

Ex: cotxe d’aire comprimit; www.motordeaire.com

Economia ambiental vs economia ecològica
L’Economia ambiental intentar reduir els impactes dels sistemes humans a partir
d’instruments econòmics: qui contamina paga, drets d’emissió, VSN (Valor del Servei
de la Natura: els càlculs fets li donen un valor entre el doble i el triple del Producte
Mundial Brut) ...
(Modest Fluvià. UdG)
L’economia ecològica busca nous models econòmics que integrin el capital
natural, els cicles naturals, la capacitat de càrrega dels ecosistemes i l’estructuració
social a partir de la diversitat econòmica. (Joan Martínez Alier. UAB)

...i a la UdG què fem?

PLA ESTARTÈGIC d’AMBIENTALITZACIÓ
Com a eina d’aplicació d’un Pla d’Acció Local en
l'àmbit universitari

Mercadal
Barri Vell
Centre

Montilivi

Parc Científic
i Tecnològic

Estudiants: aprox. 13.000
Personal: aprox. 1000 PDI y 500 PAS

Formació: 51(1º/2º), aprox. 25(3º)
Recerca: 20dep, 8ins y 12cátedras, altres estructures tècniques
+ de 100 grups de recerca
Espais: 5campus

CAMPUS DEL BARRI VELL
Rectorat, Lletres, FEP,
EUT, Biblioteca, ConseLL
Social.

CAMPUS DE MONTILIVI
FC, FD, FCEE, EPS, CIAE,
Biblioteca, Instal·lacions
esportives, Residencia
Universitària.

CAMPUS CENTRE
FEP i EUI.

Evolució
1998

L’Equip de Govern de la UdG decideix iniciar un
procés d'Ambientalització
IMA-UdG / Ambientalització

2000

Disseny/Redacció del
PLA ESTRATÈGIC
AMBIENTALITZACIÓ

Aprovació del Pla Estratègic d’Ambientalització de
la UdG (sessió núm. 2/00 de 24 de febrer de 2000)

CAMPUS i VIDA
COTIDIANA

recerca

innovació

gestió

CURRICULAR

recerca

sensibilització

formació

FORMACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT

2002

Creació de la Oficina Verda de la
UdG
(sessió núm. 2/02 de 14 de febrer de 2002)

IMPLEMENTACIÓ,
SEGUIMENT EVALUACIÓ
DEL P.A.

Organització

Sistema
L’ambientalització és un procés de planificació estratègica que:

Ofereix una visió global i intersectorial
delVisió
sistema
globaluniversitari a llarg termini
Tendències i oportunitats

Identifica tendències i anticipa oportunitats
Genera consens i compromís
Estimula el diàleg i Compromís
el debatcomunitari
intern
comunitari per l’acció
Diàleg i debat intern

Formula objectius prioritaris i
concentra
recursos
Objectius
i recursos
limitats sobre temes crítics

objectius
Procés a través del qual la universitat es compromet amb la
sostenibilitat i desenvolupa estratègies per implicar a tota la seva
comunitat

Incorporar objectius i determinar actuacions de millora ambiental
i promoció d'actituds ambientalment adequades a la totalitat dels
àmbits en els que la UdG desenvolupa la seva actuació.

1r.
2n.

Situar a la UdG en el marc de les universitats
ambientalment sensibles.

subobjectius

1
2
3
4
5

Estendre hàbits d’actuació ambientalment correctes
en tots els àmbits de la vida quotidiana de la UdG.
Establir mecanismes de seguiment i millora
continua de la qualitat ambiental del campus.
Introduir la sostenibilitat en els plans d’estudi,
en la practica docent i en la recerca.

Col·laborar activament en la millora ambiental de la ciutat en el marc del planejament
ambiental estratègic (Pla de Ciutat, Agenda 21, Consell de Sostenibilitat)
Constituir-se en un ens impulsor del progrés ambiental en tots els
territoris en els que la UdG exerceix la seva actuació.

eixos



FORMACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT.



RECERCA AMBIENTAL I AMBIENTALITZADA.



GESTIÓ AMBIENTAL EN L’ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA I LA
VIDA QUOTIDIANA DELS CAMPUS.
•
•
•
•
•



territori
recursos
mobilitat
residus
comunicació

EXTENSIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT.

marc teòric
Interdisciplinarietat:
• Temàtica: intercanvi d’informació
• Epistemològica: Metodologies híbrides
que permetin el “contagi”
interdisciplinari
ECOLOGIA
ARQUITECTURA

URBANÍSTICA
CIÈNCIES
AMBIENTALS
ECONOMIA

SOCIOLOGIA

GEOGRAFIA
Conferència Hàbitat II

metodologia

Diagnosis / Planificació
sectorial
- Detecció de línees
estratègiques relacionades
- Interacció/sinergies entre
línees estratègiques
- Visió escalar
- Projecció temporal

Diagnosis / Planificació
sistèmica
- Visió complexa.
- Visió integrada
intra/extra campus.
- Interacció/sinergies
entre línees estratègiques
- Visió escalar
- Projecció temporal

DIMENSIÓ
ECOLÓGICA

RESIDUS

MOVILITAT

RECURSOS

TERRITORI

COMUNICACIÓ
FORMACIÓ

DIMENSIÓ
ECONÓMICA

DIMENSIÓ
SOCIAL

t

estructura

Línees estratègiques:
• Consciència del model.
• Transversalitat.
• Integració.
Programes d’actuació:
• Polivalència.
• Caràcter complementari.
• Caràcter exemplificador.
Accions:
• Descripció i objectius.
• Priorització
• Temporalització

• Pressupost
• Transversalitat
• Finançament
• Monitoreig

Línies estratègiques
Mobilitat
Vetllar per la
progressiva disminució de
l’ús del vehicle privat
promocionant mitjans de
transport ambientalment
més eficients

Canvi de model,
Conscienciació,
Optimització,
Eficiència

Optimització
de recursos
Promoure mesures actives i
passives per aconseguir la
màxima eficiència en el consum
d’energia, aigua i materials en
l’edificació, així com en tots
els serveis a la comunitat
universitària

Estalvi,
Eficiència,
Innovació,
Cicles

Ordenació i
adequació
d’espais
Vetllar per l’adequació
dels diferents espais
del Campus incorporant
criteris ecològics i
paisatgístics en
l’ordenació

Planificació,
Integració,
Dinamització

Formació per a la
sostenibilitat
Introduir hàbits i continguts
ambientals en totes les titulacions a
fi de despertar una comprensió
adequada del medi ambient en
l’exercici professional, així como
incentivar la recerca ambiental i
ambientalitzada.

Integració,
Corresponsabilitat,
Transdisciplinariedad,
Participació

Gestió de
residus
Dissenyar una política
interna de residus
recolzada en el principi
de les tres erres

Prevenció,
Reducció,
Reutilització
Reciclatge

Comunicació
ambiental
Elaborar i promoure
activitats i actuacions
encaminades a informar i
sensibilitzar la comunitat
universitària i per extensió
a la resta de la ciutadania

Difusió,
Conscienciació,
Formació,
Exemplaritat

MOBILITAT

Què és Kyoto?
• Conveni de Ginebra, 1979. Contaminació atmosfèrica
transfonterera.

• Creació (OMM i PNUMA) de IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change, 1988.
• Conveni sobre el canvi climàtic, Río de Janeiro 1992.
• 3a. Conferència de la Convenció
marc sobre el canvi climàtic, 1997: Protocol de Kyoto.
Entre 2008-2012: Disminució del 5%
d’emissions respecte 1990.
Gasos d’EH: CO2, CH4, HCFC, N2O entre d’altres.
Condicions:

• 165 governs
• 160 grups ecologistes
• 2.000 científics IPCC
• Consell d’empreses per un
futur energètic sostenible.
61% CO2
15% CH4
11% CFC’s

• Ratificació per part de 55 governs. Any 2002.
• Els estats han de representar el 55% de les emissions de
CO2 de l’any 1990. Any 2004: Rússia (17%) + 125 estats més
(44%) entre ells Espanya.
Només se li permetia
augmentar un 15% les
seves emissions.

• Situació actual a l’Estat espanyol:
 Les emissions superen en un 40% les del 1990 !!!!!
 El 2005 el govern central ha iniciat accions per tal de complir
els seus compromisos: OECC, CTE, etc.

Com afecta el protocol de Kyoto a la nostra mobilitat?
A Catalunya 40% energia primària correspon al sector del transport

Els nostres sistemes de transport es basen en el
consum de combustibles fòssils:
• Optimitzar/reduir/eliminar l’ús de mitjans de
transport que consumeixin gasolines i gasoils.
• Augmentar l’ús de “mitjans nets” (a peu, bicicleta,
transport públic...)

• Recerca de nous sistemes (confiança en la
tecnologia)

Quin és el millor mitjà de transport?
• Mobilitat obligada: per raons de feina i/o estudi.
• Mobilitat no obligada: per oci, compres, temps lliure, etc.
1. En termes energètics.

2. En termes econòmics.

3.En termes de rapidesa
Velocitats de viatge

Nombre de persones que creuen un espai
de 3,5 m. d’ample durant 1 hora

4. En termes de seguretat i salut humana.

• Contaminació acústica: OMS IA>80dbA
• Contaminació atmosfèrica: nens, gent grans, persones
amb malalties respiratòries.
• Estrès i alteracions de l’estat d’ànim.
• Problemes amb el son.

Girona

Com ens movem a Girona?
Mobilitat obligada:
• Por raó de treball: 35.500 generats / 42.000 atrets.
• Por raó d’estudi: 5.000 generats / 12.200 atrets.

Com ens movem a la UdG?
Resultats de les enquestes de mobilitat 2007

Propostes del Pla d’Ambientalització
Línea estratègica de Mobilitat

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Vetllar per la
progressiva disminució
de l’ús del vehicle
privat promocionant
mitjans de transport
ambientalment més
eficients

OBJECTIUS OPERACIONALS
 Establir mesures que
afavoreixin l’ús dels
mitjans de transport més
respectuosos amb el medi
ambient
 Establir mesures per a la
disminució de la
contaminació atmosfèrica i
acústica en els campus.
 Potenciar la connexió
intercampus i intracampus.

Accions del Pla d’Ambientalització

1. Borsa para compartir cotxe
2. Bicicletes universitàries
3. Itineraris segurs per bicicletes
4. Connexió intercampus: bicicleta elèctrica i Borsaxpres
5. Mou-te a peu: temps de recorregut urbà
6. Línees del bus urbà
7. Abonament anual per al bus urbà
8. Conveni UdG - RENFE
9. Projecte de pacificació del Campus Montilivi
10. Projecte d'accessibilitat al Campus Barri Vell
11. Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Borsa per compartir cotxe
Servei interactiu que posa a disposició de tota la comunitat
universitària un sistema per compartir places del cotxe particular
per optimitzar desplaçaments obligatoris a la UdG.

Projecte e-hitchhiking

Itineraris segurs per bicicletes
Disseny d’itineraris per accedir en bicicleta als campus de la UdG
de forma ràpida, segura i sostenible (Mou-te en bici – OV)

Connexió intercampus
• Bicicleta elèctrica: Una prova pilot per als desplaçaments intercampus
del PAS i el personal acadèmic.
• Línea de bus intercampus (L11).
• BORSAXPRÉS: variant de la Borsa de cotxes pera desplaçaments puntuals.
USUARIS POTENCIALS DEL BUS INTERCAMPUS

9%
11%

5%

75%
NO

CADA DIA

1 COP x SETMANA

2/3 COPS x SETMANA

Mou-te a peu
GUANYES TEMPS I DINERS: és gratuït, no hi ha hores punta ni cues, ni embussos.
FAS SALUT: sense adonar-te’n fas exercici físic. Ajuda a prevenir malalties
(càncer, diabetis, osteoporosis, infarts de miocardi, etc.). Millora el to
muscular i les funcions intel·lectualets. T’ajuda a deixar de fumar. Allarga
l’esperança de vida.
PODRÀS GAUDIR DE LA CIUDAD: fes del teu recorregut diari una aventura. Explora
els mil racons del Barri Vell. Descobreix l’entorn natural. Coneix gent nova.
RELAXA'T I SOMRIU: Caminar és el millor remei per l’estrès. Gaudeix de la
companyia de la resta de la ciutadania. Para't a comprar el diari, a prendre
un cafè, a visitar un museu, a conversar,...tu marques el ritme: pausat,
lleuger, observant, parlant, pensant,...
MILLOR EL MEDI AMBIENT: ajuda a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica
i acústica. Afavoreix el gaudi d’una ciutat agradable, amable i sociable.
DESCOBREIX QUANT TRIGUES EN ANAR D’AQUÍ CAP ALLÀ:

Bus urbà
Condicions de l’abonament 'A la UdG amb Bus':
· El preu de la targeta és de 85 euros i és vàlid per 380 viatges durant tot l’any(del
12 de setembre de 2009 al 15 de setembre de 2010), amb un límit de 4 viatges/dia
· Targeta personal i intransferible només per estudiants matriculats/des a la
Universitat de Girona durant el curs 2007/08.
· Targeta vàlida per totes las línees urbanes de Girona del TMG: L1, L2, L5, L7, L8, L10
i L11.
· Possibilitat de transbordo durant 45 minuts

Conveni UdG - RENFE
Conveni de col·laboració entre la UdG i RENFE, permet a tota la
comunitat universitària obtenir avantatges en els abonaments

• Abonament anual: per realitzar, durant tot el curs, dos viatges o
trajectes per setmana en qualsevol tren regional, independentment
del dia o sentit
• Abonament quadrimestral: per realitzar, durant tot el període de
vigència, dos viatges o trajectes per setmana en qualsevol tren
regional, independentment del dia o sentit

• Abonament mensual universitari: vàlid tots els dies del mes
natural abonat i per realitzar viatges il·limitats en el trajecte i
períodes abonats

Bicicletes universitàries
Servei gratuït de préstec de bicicletes a disposició de tota la comunitat
universitària per facilitar la intermodalitat i l’accés als campus
Punts clau del projecte:

Bicicletes abandonades dels dipòsits municipals = RESIDUO
Empreses d'economia social (associacions, fundacions) = SOCIAL
Dinamització del sector = ECONOMIA
Fomentar un model de mobilitat sostenible = ECOLÒGIC

ORDENACIÓ i
ADEQUACIÓ D’ESPAIS

Propostes del Pla d’Ambientalització
Línea estratègica d’Ordenació i Adequació d’espais
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Vetllar per l’adequació
dels diferents espais
dels Campus incorporant
criteris ecològics i
paisatgístics a
l’ordenació

OBJECTIUS OPERACIONALS
 Promocionar criteris
ecològics I paisatgístics
en l’edificació i la
gestió dels espais
universitaris.
 Condicionar els espais
lliures per a la Vida
quotidiana del Campus.

 Detectar las situacions de
risc associades a factors
ambientals i establir les
mesures de prevenció.

directrius bàsiques per l’edificació

1. ESTALVI D’AIGUA
2. ESTALVI ENERGÈTIC
3. ELECCIÓ DELS MATERIALS

4. GESTIÓ DE RESIDUS
5. INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Pla integral d’ordenació d’espais lliures
El tractament unitari i integrat dels espais respon a objectius de millora
ambiental i ús públic planificant en base als següents criteris:

1. Economia de recursos. utilitzar elements existents i aplicacions ja
provades en altres zones del campus
2. Sobrietat formal. treballar amb conjunts d’elements integrats que
s’adeqüin a un tractament formal, coherent i homogeni
3. Qualitat intrínseca dels espais. potenciar les possibilitats que ofereix
cadascun dels espais en sí mateixos (capital ambiental intrínsec)
4. Aplicació de soluciones constructives provades. Unificar i consolidar una
estètica predeterminada.

trasplantament d’arbres afectats

Objectius:
• Consolidació d’una gran
superfície de zona verda vs
zona d’aparcament.
• Control de l’erosió i
regulació del drenatge.
• Adequació paisatgística:
revegetació i trasplantament
d’arbres afectats.
• Habilitació d’un espai
d’enllaç amb la massa
boscosa de l’entorn (espai
corredor)
• Adequació d’espai públic
per ús de les facultats
properes.
• Harmonització estètica amb
altres parcel·les del
campus.

Balanç

•
•
•
•

↑ mortalitat

Mètode
Manteniment
Condicions meteorològiques
Medi receptor

Solucions
• Tala d’individus morts
• Plantació de nous exemplars
• Fabricació de mobiliari urbà

jardineria ecològica
És un model que persegueix la
màxima adaptació
amb la mínima intervenció
Integració amb
els cicles
naturals

↑ complexitat
ecològica

↑

biodiversitat
dels hàbitats

Directrius bàsiques
1. Introducció d’espècies autòctones
2. Optimització del reg
3. Supressió de productes químics de síntesis
per l’adob i el control de plagues

Gestió de Residus

Propostes del Pla d’Ambientalització
Línea estratègica Gestió de Residus
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Dissenyar una política
interna de residus que es
recolzi en el principi de
les tres erres

OBJECTIUS OPERACIONALS
 Establir mesures per la
minimització de residus en
origen.
 Potenciar el reciclatge i la
reutilització de residus a
partir de polítiques i
infraestructures que
facilitin la seva gestió.
 Fer el seguiment dels residus
tòxics i perillosos.
 Elaborar polítiques de
compres i contractació
sostenibles.

Estratègia de les 3R’s
Gestió planificada de residus que prioritza per aquest ordre
la REDUCCIÓ, la REUTILITZACIÓ i el RECICLATGE
“El millor residu és el que no es genera”
Classificació en funció de l’origen
1. Residus municipals: domiciliaris i
comercials.
2. Residus industrials
3. Altres

Classificació en funció de la seva repercussió
ambiental
1. Residus inerts
2. Residus no especials
3. Residus especials

Classificació en funció del sistema de
recollida
1. Recollida selectiva en àrees
d’aportació.
2. Contenidors de recollida general.
3. Recollida de residus especials.
4. Deixalleria
5. Altres

Campanya del paper
Propostes d’àmbit general dirigides a la reducció del consumo
de paper, promoció de la reutilització i el reciclatge. Es
mostra una anàlisis del cicle de vida de la fabricació del
paper (consum de matèries primeres, consum d’energia en la
fabricació i al transport, la generació de residus). Es
formula un pla d’actuació en tres àrees.
DOCÈNCIA
Promoció de webs para
cada estudi, (planes
docents, programes
d’assignatures,
apuntes, dossier de
practiques
Establir vincles amb
la informació
administrativa,
(beques, ajuts)
disponible al web de
la UdG.
Tutories per mitjà de
Net-meeting.

COMUNICACIÓ
Implantar
una
intranet
per
a
l’intercanvi d’informació.
Fomentar l’ús del correu electrònic
(circulares, documents interns,…)
VIDA QUOTIDIANA
Establir mecanismes de control de consum
intern de paper.
Adquirir
de
forma
sistematitzada,
materials de paper i cartró amb criteris
ecològics.
Consolidar la recollida selectiva de
paper i cartró.
Potenciar les fotocopies a dos cares.
Fomentar la compaginació i impressió
dels treballs a doble cara
Fomentar l’ús del paper reciclat
Incentivar la reutilització del paper.

Recollides selectives
Paper
2005: 35 Tn
2006: 18 Tn
Piles
2005: 80 kg
2006: 105 kg
Ferralla informàtica:
2005: 1,5 Tn
2006: 7 Tn

Residus químics:
2005: 4 Tn
2006: 4 Tn

Internalització de la matèria orgànica

estratègies de prevenció de residus
OBJECTIU GENERAL: Sensibilitzar la comunitat universitària en la
reducció de residus a través del disseny d’accions de comunicació
ambiental.
• Noves accions de comunicació a través d’elements de suport d’ús
quotidià, de suport electrònic (salvapantalles, web), i altres canals
convencionals.
• Revalorització de les actuacions dutes a terme fins l’actualitat en
el marc del PA.
• Dissenyo d’accions de forma coherent als objectius que es voles
difondre.

PLA ESTRATÈGIC D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA UdG
Proposta d’Ecodisseny de Producte com a Estratègia de
Prevenció de Residus
CONTEXT

“Estratègia de comunicació per a la prevenció de residus municipals a la UdG”
DIRECTRIUS AMBIENTALS PER A LA PROPOSTA DE DISSENY de la CANTINYOLA
És una fusió de carmanyola i cantimplora, per tant es planteja com a un producte d’ús
quotidià destinat a la conservació, el transport i l’escalfament d’aliments i de begudes.
CRITERIS D’ECODISSENY
1. ASPECTES CONCEPTUALS I RELACIONATS AMB LES PRESTACIONS DELS PRODUCTES
•
La eficiència és segurament l’objectiu essencial de tot producte: optimitzar las prestacions
minimitzant els impactes constitueix un del majors reptes de la producció en el marc de la
sostenibilitat.
•
Reintroduir la durabilitat i replantejar-se l’obsolescència com a objectiu inherent als
productes.
•
La plurifuncionaitat, que consisteix en la síntesis en una mateixa entitat material de
prestacions que abans es trobaven separades.
•
La adaptabilitat es una característica dels productes que va adquirint major protagonisme
conforme anem avançant cap les necessitats canviants dels usuaris i la seva evolució en
l’espai i el temps.

2. ASPECTES MATERIALS
- En l’elecció dels materials considerar que el producte està en contacte amb aliments: conservar,
transportar i escalfar aliments.
- El dimensionat dels materials s’ha de realitzar amb l’objectiu d’utilitzar la mínima quantitat possible.
- La qualitat dels materials ha d’ajustar-se als requeriments reals.
- Utilitzar en mesura del que sigui possible materials renovables
- Seleccionar sempre que no es contradigui amb l’ús alimentari, materials totalment reciclats o que
continguin la màxima quantitat possible de matèria reciclada.
- Utilitzar preferentment materials de llarga duració
- Seleccionar materials fàcils de netejar i mínim manteniment.
- Reduir al màxim la heterogeneïtat dels materials, per tant caldrà prioritzar el monomaterial.
- No utilitzar materials tòxics o contaminants per si mateixos o que, sense ser-ho, impliquin la
utilització de substàncies que si que ho siguin.

3. ASPECTES ENERGÈTICS
-Tenir en compte el contingut energètic dels materials intentant que aquest sigui el més baix possible.
- Considerar el consum d’energia al llarg de la totalitat de las fases productives del producte (ACV)
- Plantejar les estratègies de producció i distribució que permetin que las distàncies entre producció i
consum siguin raonablement petites.
- Incloure tots aquells altres aspectes encaminats a reduir la motxilla ecològica del producte.

4. CONSUM D’AIGUA
- Dissenyar productes i processos associats a ells de manera que es minimitzi el consum d’aigua en la
totalitat de les fases.
- Tractar convenientment el afluents en tot el procés de fabricació, manera que no resultin
perjudicials per a l’home ni per el medi ambient.
- Seleccionar materials que la seva producció no es requereixin grans quantitats d’aigua.
5. DISSENY PER LA RECICLABILITAT
- Els materials (en especial plàstics i metalls) han de estar convenientment identificats i en ells es té
que especificar la composició, la proporció de matèria reciclada en relació amb la matèria verge, el
número de cicles soferts i la data de producció.
- Sempre que sigui possible fer servir materials autòctons.
- Considerar les estratègies de recuperació de materials al final de la vida útil del producte.
6. MINIMITZAR RESIDUS
- Considerar la generació de residus al llarg de totes les fases productives.
- Dissenyar i fabricar els productes de forma que puguin ser reparats i mantinguts pel mateix usuari.
- Dissenyar productes i embalatges de manera que es suprimeixi tot element superflu.
7. IMPACTE HUMÀ I ASPECTES COMUNICATIUS
- Intentar que els productes es pugin utilitzar de manera intuïtiva; el principal problema no és
l’analfabetisme tecnològic, sinó la inadaptació de la tecnologia a l’home.
- Considerar amb el màxim rigor el factor humà i els condicionats ergonòmics i antropomètrics.
- Els productes han de poder utilitzar-se còmodament i amés la seva presència te que ser generadora
d’harmonia.
- Reduir els nivells de soroll i vibracions provocats per els productes i no per els processos necessaris per
materialitzar-los.

Optimització
de Recursos

Petjada ecològica dels edificis de la UdG
Càlcul derivat dels consums energètics 1999-2003
HU(ha)={[consum elèctric (KWh) x Eee + consum gas (m3)x Eg]/1000}/CF

Propostes del Pla d’Ambientalització
Línea estratègica Optimització de Recursos
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Promoure mesures actives
i passives per aconseguir
la màxima eficiència en
el consum d’energia, agua
i materials en la
edificació, així com en
tots els serveis a la
comunitat universitària

OBJECTIUS OPERACIONALS
 Establir mesures
d’estalvi i reducció del
consum en totes les
instal·lacions de la UdG.
 Introduir criteris
bioclimàtics i
d’ecoconstrucció en els
projectes de nova
construcció.
 Elaborar polítiques de
compres i contractació
sostenibles.

“MANUAL PER L’ADQUISICIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS AMBIENTALMENT CORRECTES A LA
UdG” – Juliol 2001

Justificació
•Complir requeriments legals (comunitaris, estatals, autonòmics i locals)
•Recolzar accions existents
•Servir de model de gestió sostenible
•Fomentar el mercat de productes respectuosos
Objectius
• Minimitzar els residus generats a la UdG
• Utilitzar eficientment les matèries primeres, l’energia i l’aigua
• Ús de materials reciclats i reciclables
...a partir de la introducció de consideracions ambientals en la política de compres i en
l’adjudicació de serveis.

Estratègia general
• Elecció d’empreses amb un Sistema de Gestió Mediambiental
• Elecció de productes que disposin d’ecoetiqueta
• Introducció de prescripcions ambientals en els Plecs tècnics.

Sistemes de Gestió Mediambiental

Ecoetiqueta: certificació de productes i/o serveis atorgades per organismes
independents que compleixen certs requisits ambientals que els fan preferibles a la
resta (ACV).

Tipus de Etiquetes Ecològiques Voluntàries (UNE-ISO)
 Ecoetiquetes (Tipus I):
 Reconegudes por un organisme oficial,
 Consideren tot el cicle de vida del producte
 Criteris públics

 Autodeclaracions (Tipus II):
 Reconegudes per la pròpia empresa

 Declaracions ambientals de producte (Tipus III):
 Fitxes tècniques revisades per una tercera part
 Consideren tot el cicle de vida del producte
 Permeten fer comparacions entre productes

 Altres

ECOETIQUETES MÉS HABITUALS
ATORGADA PER...
Distintiu de Garantia de
Qualitat ambiental

Direcció General de Qualitat
Ambiental. DMA. Generalitat
de Catalunya

Ecoetiqueta Europea

Comisió Europea

Nordic Ecolabelling, Nordic
Swan o Cigne Blanc

Nordic Eco-labelling Association
(Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Suecia e Islandia)

Blue Angel o Àngel Blau

Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear
Safety (Alemania)

ALTRES ECOETIQUETES ATORGADES PER ORGANISMES OFICIALS

EUROPA

EST D’EUROPA

PAÏSOS ASIÀTICS

EXEMPLES D’AUTODECLARACIONS
TCF

La denominació Total Chlorine Free o totalment lliure de clor
indica que la cel·lulosa ha estat blanquejada amb oxígen i aigua
oxigenada o ozó.

ECF

La denominació Elemental Cholorine Free (lliure de clor
elemental) indica que la cel·lulosa ha estat pre-blanquejada amb
oxigen i blanquejada sense clor elemental.

La denominació CFC free indica que el producte no conté
clorfluorcarbonats, gasos que perjudiquen la capa d’ ozó.

DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTES

Energia

Materials

Agricultura
ecològica

ALTRES

ambientalització de compres i serveis
Integració de la sostenibilidad en la contractació de
serveis i en la compra de productes: cafeteries,
fotocòpies, jardineria, neteja, carpetes UdG, etc.
Cafeteries
Certificació ambiental, eficiència
energètica, envasos reutilitzables,
cafè i sucre de Comerç just,
Ø parament d’un sol ús, recollida
selectiva de residus, etc.

Edificació

1.
2.
3.

Servei de neteja
Certificació ambiental, productes
de neteja ecològics, recollides
selectives, sistemes d’estalvi
d’aigua, etc.

4.

Disseny arquitectònic: inclusió de criteris i
sistemes passius d’arquitectura bioclimàtica.
Disseny de les instal·lacions: estalvi d’aigua,
optimització energètica (il·luminació i
climatització), energies alternatives.
Elecció dels materials: Control de materials
tòxics. Foment de materials reciclats i ecològics.
Gestió de residus d’obra.
Integració en l’entorn: espais lliures, jardins,
tractament del sòl, referents de paisatge,
minimització d’impactes

Servei de manteniment i jardinera
- Introducció d’espècies autòctones.
- Supressió de productes químics de síntesis
- Optimització del reg.
- Adobs orgànics procedents del compostatge

Serveis de reprografia/copisteria
- Còpies a doble cara.
- Ús de paper amb certificat de qualitat ambiental (ecoetiqueta)
- Maquinària: baixa emissió d’ozó, estirè, pols i soroll.
- Internalització de la gestió de residus.

energies renovables

PROJECTE UNIVERSOL

AEROGENERADOR

•Instal·lació de 15,36 kWp
• 96 mòduls de silici monocristalí de 160 Wp
la unitat
• Superfície de panells : 120,9 m2
• Energia anual subministrada : 17,8 MWh
• Estalvi d'emissions de CO2 : 5,18 Tm/any

•Instal·lació de 2,2 kW
• 7 m alçada i 3,5 m diàmetre
•Energia anual subministrada : 4.500 kW/any
• Estalvi d'emissions de CO2 : 2,7 Tm/any

ambientalització de les festes
objectius
- Fomentar les bones practiques ambientals en
els actes lúdics -festius.
- Difondre valors sostenibilistes entre la
comunitat universitària i a la resta de la
població, en totes aquelles activitats
exracurriculars en les que la UdG pot esdevenir
un exemple.

Les 10 accions:
Got reutilitzable.
Vaixella compostable.
Contenidors de recollida selectiva.
Compra responsable.
Mesures d’estalvi energètic.
Festa accessible per a PMR.
Bus nocturn.
Campanya "De festa, deixa el cotxe a casa"
Material informatiu.
Prova final del Ambientathló.

Formació per a la
sostenibilidad

Propostes del Pla d’Ambientalització
Línea estratègica de Formació per a la Sostenibilitat
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Introduir hàbits I
continguts ambientals en
totes las titulacions a fi
de despertar una
comprensió adequada del
medi ambient en l’exercici
professional, així com
incentivar la recerca
ambiental i
ambientalitzada.

OBJETIUS OPERACIONALS
 Introduir continguts ambientals
en els estudis existents.
 Reforçar les competències
ambientals dels de les futurs
professionals
 Promoure incentius en recerca
que contribueixin en la
transformació de la relació
societat/medi
 Millorar la interacció entre la
demanda social i la formació

Perfil del/la professional capacitat/da per treballar
pel Desenvolupament Sostenible, format a la UdG

Que comprengui les relacions
persona, ambient, tecnologia i
societat

Compromès/a amb la
preservació de la biodiversitat
(en l’entorn natural i humanitzat)
i amb la millora de la qualitat de
vida de les persones.
Que proposi i implanti solucions a les
problemàtiques ambientals (seleccionar,
desenvolupar i/o implantar tecnologies,
promoure l’educació ambiental, implementar
lleis de protecció ambiental,…)

Que previngui els problemes que
sorgeixen de la interacció entre el
medi natural i el medi social.

Perfil del/la professional capacitat/da per treballar
pel Desenvolupament Sostenible, format a la UdG

Que prengui decisions
afrontant la incertesa.

Que accepti el paradigma de la
complexitat com a manera
d’entendre la realitat.

Que fugi de veritats absolutes

Que entengui que les
problemàtiques ambientals tenen
origen multifactorial, i que
conseqüentment, les solucions
seran complexes.

Perfil del/la professional capacitat/da per treballar pel
Desenvolupament Sostenible, format a la UdG
Que domini coneixements i
habilitats de l’àrea específica

Que treballi en equips
multidisciplinars.

Que sigui una persona crítica i
autònoma, capaç de treballar de
manera
inter/multi/transdisciplinar.

Que relacioni coneixements i
habilitats de diferents àrees

Que extrapoli coneixements i
habilitats per a diferents situacions
dins del seu camp d’acció
professional

Perfil del/la professional capacitat/da per treballar pel
Desenvolupament Sostenible, format a la UdG
Que treballi localment, amb el
context global de referència.

Que resolgui les problemàtiques
del seu entorn més immediat, i
sigui capaç de buscar nous
models d’acció i relació en el
context global del seu camp de
coneixement.
Que treballi a diferents
escales, amb la capacitat
d’interelacionar-les.

Que incorpori nous models i noves
pràctiques que respectin el context
local: social, cultural i ambiental

Perfil del/la professional capacitat/da per treballar pel
Desenvolupament Sostenible, format a la UdG

Que tingui capacitat de
planificar, tenint en compte
diferents escenaris futurs

Que sigui solidari/ària amb la
pròpia generació i amb les
futures

Que incorpori la dimensió
temps en la seva presa de
decisions.

Que prioritzi la prevenció
davant la resolució de
problemàtiques ambientals.

Perfil del/la professional capacitat/da per treballar pel
Desenvolupament Sostenible, format a la UdG
Dimensió de futur

Complexitat

Que estigui capacitat/da per
actuar integrant els punts
anteriors.

Interdisciplinarietat

Contextualització
Compromès/esa amb el
desenvolupament sostenible

Comunicació
ambiental

Propostes del Pla d’Ambientalització
Línea estratègica de Comunicació Ambiental

OBJECTIU ESTRATÈGIC

OBJECTIUS OPERACIONALS

Elaborar I promoure
activitats i actuacions
encaminades a informar i
sensibilitzar a la
comunitat universitària.

 Divulgar la informació
elaborada sobre
ambientalització entre la
comunitat universitària.
 Realitzar activitats de
sensibilització dirigides
a tota la comunitat
universitària.

Pla de comunicació ambiental
Resultats de les enquestes del pla de comunicació
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Instruments de comunicació
Web, pòsters, cartells, plafó d’ambientalització,
ecofinestres, presentacions, etc...

http://www.udg.edu/ov/

Cartells de sensibilització interna

Pòsters, presentacions, etc.

campanyes generals

• Dia de Autoreflexió - Dia
sense cotxes.
• Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura.
• Setmana Universitària per a
la Sostenibilitat.
• Setmana de la energia.
• Jornades sobre energies
renovables (ESF).
• Dies de ecologia.
• Campanyes de sensibilització
sobre el canvi climàtic.
• Els dissabtes sostenibles –
CADS.

associats a projectes i serveis

itineraris ambientals

Sostenibilitat, Sostentabilitat, durable, perdurable, ...
Està de moda ? Moda bio versus moda bic
Moltes paraules per uns pocs (i vells) conceptes:
• ... Ecodiseny, eficiència, reciclatge, mediambiental,
ecològic, renovable, biodiversitat, sostenible, de baix
impacte, residu mínim, valoritzación, 3 Rs, 4 Rs, 5 Rs,
energia renovable, canvi climàtic, efecte hivernacle, capa
de ozò, cultiu, sostenible, permacultura, Ecoparc,
compostatge, compostatge gris, biogàs, compres verdes,
paper ecològic, paper reciclat, paper reciclable,,
ecoetiquetes, ISO 14000,EMAS, ...

... en resum:

SENTIT COMÚ

Moltes gràcies
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web: http://www.udg.edu/ov

