
 

CONEIX EL PLA D’AMBIENTALITZACIÓ EN 5’ 

PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE  

EN TRANSPORT PÚBLIC 

o Web de mobilitat a la carta UdG: sistema interactiu que permet planificar la mobilitat 

quotidiana entre qualsevol població de l'àrea d'influència de la UdG i els campus de destí en 

transport públic.  

o Conveni RENFE-UdG: abonament mensual per a tota la comunitat UdG que suposa 

importants descomptes en relació al bitllet senzill. També inclou el servei rodalia de Girona, 

connexió directa Mataró i Blanes amb Girona.  

o Serveis directes del bus interurbà als campus: algunes operadores de comarques gironines 

realitzen parades al Campus Centre (de la Salut) i el Campus Montilivi SARFA i TEISA, per 

altra banda totes les operadores que accedeixen a Girona pel nord tenen parada a la zona 

de correus el que permet l'accés al campus del Barri Vell a peu en pocs minuts.  

o Transport públic urbà: 3 línies a Montilivi, 1 a Barri Vell, 5 a Campus Centre (Salut) i 1 

intercampus  

o Abonament "Vine a la UdG en bus" : viatjaràs durant un any per 0,30 €/viatge 

EN BICI 

o Servei de préstec de bicicletes UdG : servei de préstec de bicicletes gratuït per a tota la 

comunitat universitària durant els dies lectius.  

o Itineraris per accedir als campus en bicicleta.   

A PEU 

o Campanya “Vine caminant a la UdG” : la campanya consisteix en informar del temps de 

recorregut entre diferents punts de la ciutat i els campus de la UdG.   

COMPARTIR COTXE 

o Fes edit: registra’t al sistema innovador "d'autoestop electrònic" segur, àgil i fiable per 

compartir places del cotxe on line amb el mòbil. Els usuaris/àries poden gaudir de places 

d'aparcament reservades als campus.  

 

PER COMPENSAR EMISSIONS: UdG COMPENSA 

o Sistema que, a través del mercat voluntari de crèdits de carboni, permet pagar per les 

emissions que inevitablement es generen per l'activitat quotidiana de la UdG, col·laborant 

en projectes que promoguin la neutralització i/o reducció d'emissions de CO2. Coneix-lo 

clicant aquí  

 

https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Transport-a-la-carta
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Mobilitat/Vine-a-la-UdG-en-transport-public
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/02_Horaris/horaris/RG1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/52/OpenContent/Files/18393/GIRONA_HIVERN_2016-17.pdf
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Mobilitat/Vine-a-la-UdG-en-transport-public
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Mobilitat/Vine-a-la-UdG-en-transport-public
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Mobilitat/Vine-a-la-UdG-en-transport-public
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Mobilitat/Vine-a-la-UdG-en-bici
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Mobilitat/Vine-a-la-UdG-en-bici
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Mobilitat/Vine-a-la-UdG-a-peu
http://www.fesedit.cat/portaludg.jsp
http://compensa.udg.edu/


PER L'ESTALVI I EFICIÈNCIA DELS RECURSOS 

o Imprimeix només els documents que sigui del tot necessari  

o Quan no hi hagi més remei que imprimir, fes-ho a doble cara  

o Utilitza paper reciclat amb ecoetiqueta  

o Pren com exemple les mesures del quadre per estalviar paper  

 

Mesura de reducció Situació inicial Proposta % reducció document 

Mida de lletra Arial 12 Arial 11 20% 

Marge de pàgina 3 cm 2 cm 20% 

Espai de paràgraf 1,5 línies Simple 33% 

Impressió A una sola cara A dues cares 50% 

    2 fulls per cara 50% 

Utilització simultània 
4 mesures 

    90% 

*Pensa que encara es pot estalviar més imprimint més de 2 fulls per cara!! 4 fulls x cara = 95% 

 

o Demana fotocòpies a doble cara i amb paper reciclat.  

o Segueix els consells per estalviar energia i aigua 

o Gaudeix de cafè de comerç just en totes les cafeteries i màquines expenedores de la UdG  

 

PER UNA CORRECTA GESTIÓ DE RESIDUS 

o Gaudeix de les zones verdes! El manteniment es fa sota criteris de jardineria ecològica  

o Les 3R: Redueix els residus al màxim, Reutilitza tant com puguis i Recicla’ls, cada residu al 

seu lloc: utilitza els contenidors selectius que hi ha a tots els centres.  

o Evita l'ús d'envasos d’alumini i plàstic: utilitza la carmanyola, omple la cantimplora a les fonts 

del teu centre, fes l’opció sense got de les màquines expenedores, porta la teva tassa per 

evitar el got d'un sol ús, etc. Col·labora en l’objectiu: zero plàstics! 

o Les restes orgàniques poden servir d'adob per les gespes dels campus i per 

 l'Hort Ecosolidari de la UdG, on també hi pots col·laborar com a voluntari/ària.   

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Residus/Prevenir-i-Reduir
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Comunicacio/Campanyes-doptimitzacio-de-recursos
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Residus/Prevenir-i-Reduir
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Espais/Tractament-despais
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Residus/Reciclar
https://hortecosolidari.wordpress.com/adobs-i-compost/
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Bloc-Hort-Ecosolidari

