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UAB – CO2 = UAB + SOSTENIBLE 

 
Organitzem actes més 
sostenibles a la UAB  
 

La tendència d’organitzar actes 
seguint els principis de la 
sostenibilitat està guanyant cada 
dia més força, sobretot en 
l’àmbit internacional i dels grans 
esdeveniments; és el que es 
coneix com greening events. 
Exemples d’aquest fenomen han 
estat els projectes 
d’ambientalització 
d’esdeveniments esportius 
(mundials de futbol, olimpíades, 
etc.) i d’altres com exposicions, 
convencions o congressos, que 
incorporen una política 
ambiental pròpia i un seguit 
d’iniciatives ambientals amb 
l’objectiu de reduir-ne l’impacte. 
En aquesta línia de treball, la 
UAB ha elaborat el programa 
UAB - CO2 = UAB + sostenible, 
que té com objectiu la 
introducció de criteris de 
sostenibilitat en l’organització i la 
celebració dels actes que duu a 
terme la nostra universitat 
(congressos, jornades, 
seminaris, festes, etc.). Aquests 
actes tenen un impacte 
ambiental associat que es pot 
traduir en emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH).  
El projecte consisteix a establir 
un mecanisme per tal que els 
departaments, serveis i àrees, i 
també les fundacions i entitats 
vinculades amb la UAB que 
organitzin actes, puguin reduir i 
compensar les emissions de 
CO2 que es deriven de la seva 
celebració.  
Aquest projecte ha comptat amb 
el suport de la Fundació Territori 
i Paisatge. 
 
Antecedents del projecte 
La UAB va assumir fa anys el 
compromís amb el medi ambient 
i ha dut a terme nombroses 
iniciatives per tal de reduir les 
emissions de CO2, les quals 
s’han centrat principalment en la 
promoció de les energies 
renovables i en actuacions de 
millora de l’eficiència energètica 
en els edificis.  
D’altra banda, la UAB té una 
àmplia experiència en l’àmbit 
d’ambientalització d’actes. L’any 
1998 va començar a introduir 

criteris ambientals a la festa 
major i el 2001 va redactar la 
guia Les festes més 
sostenibles, en conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 
També ha participat en 
l’ambientalització de diferents 
actes i congressos celebrats a 
Barcelona, com la Convenció de 
Signants de l’Agenda 21 de 
Barcelona, el congrés 
internacional Ecoprocura 2006 i 
les jornades del Projecte 
Educatiu de Ciutat, entre 
d’altres. En tots els actes es van 
dur a terme actuacions per a 
reduir-ne l’impacte ambiental, i 
en alguns es van calcular les 
emissions de CO2 derivades de 
l’acte, que es van compensar 
posteriorment a través d'un 
projecte de reforestació a Costa 
Rica. 
 
Eines per als organitzadors 
1. Reduir les emissions: una 
primera fase del projecte 
consisteix a minimitzar les 
emissions de CO2 derivades de 
la celebració d’actes de la 
universitat, tot integrant criteris 
de sostenibilitat en l’organització 
i la realització. Per això s’ha 
redactat la Guia per a fer més 
sostenibles els actes que 
organitza la UAB, que recull un 
llistat d’iniciatives i bones 
pràctiques ambientals adreçades 

als organitzadors.  

2. Calcular les emissions: una 
vegada s’han dedicat esforços 
per tal que els actes organitzats 
tinguin el mínim impacte 
ambiental possible, és important 
que els organitzadors prenguin 
consciència de les emissions de 
CO2 que s’hi associen. Per 
aquesta raó s’ha creat una eina 
perquè es puguin calcular i 
compensar les emissions 
associades a les instal·lacions 
(consum elèctric i climatització) i 
al transport dels assistents.  

3. Compensar les emissions: 
s’informa als organitzadors de la 
possibilitat de compensar les 
emissions amb la inversió en 
projectes que portin associada 
una reducció d’emissions 
equivalent. 

L’Oficina de Medi Ambient, 
encarregada del projecte, ha 
editat un CD multimèdia amb 
tota la informació que 
properament s’enviarà a tots els 
agents implicats, i també 
assessorarà a aquells que 
vulguin organitzar actes més 
sostenibles. Podeu consultar la 
informació sobre el projecte 
(guia, calculadores, bones 
pràctiques, etc.) a l’apartat 
Actes més sostenibles del web 
www.uab.cat/agenda21.  
 

 

Principis bàsics que cal considerar a l’hora d’organitzar un acte
més sostenible: 

• Reduir la utilització d’envasos d’un sol ús. 
• Reutilitzar i reciclar els diferents tipus de residus. 
• Estalviar recursos energètics. 
• Reduir el consum d’aigua i la seva càrrega contaminant. 
• Fomentar el consum de productes i materials respectuosos amb el 

medi ambient i socialment responsables. 
• Fomentar l’ús del transport públic. 
• Reduir les emissions atmosfèriques contaminants. 
• Fomentar l’educació ambiental. 
 

Imatge del projecte “UAB – CO2 = UAB + SOSTENIBLE” 
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Fotonotícies breus  
 
 

Cursos de conducció eficient 
Durant els mesos de maig i juny de 2008 la UAB, 
en col·laboració amb l'Institut Català de l'Energia, 
ha fet una nova edició dels cursos de conducció 
eficient. 
L'objectiu és donar a conèixer els beneficis 
ambientals i econòmics de la conducció eficient de 
vehicles i ensenyar les tècniques de conducció 
eficient als membres de la comunitat universitària. 
Els cursos estan dirigits a tota la comunitat 
universitària i tenen una durada de quatre hores 
amb el format següent: 
 

•   Introducció (15 minuts). 
•   Pràctica de conducció habitual i mesura de paràmetres (20 minuts). 
•   Conceptes teòrics sobre mobilitat sostenible i conducció econòmica (1 hora). 
•   Demostració pràctica (10 minuts). 
•   Pràctica de conducció aplicant les tècniques de conducció econòmica i mesura de paràmetres  
(20 minuts). 
•    Comparació de resultats (30 minuts). 
En aquesta edició la comunitat universitària ha disposat de força més places que a l'edició anterior, 
amb horaris de matins i de tardes. 
En total hi han participat unes 90 persones, la majoria de les quals ha valorat molt positivament el 
curs i la seva utilitat per a estalviar diners i emissions quan condueixen. 
 
 

La UAB segueix impulsant mesures d’estalvi d’aigua   

D’ençà el 3 de juny, el sistema Ter-Llobregat (el 
conjunt dels embassaments que abasteixen d’aigua a 
tots els campus de la UAB) es troba en l’escenari 
d’excepcionalitat 1. En aquest escenari no hi ha cap 
limitació d’usos per l’aigua potable, però cal adoptar 
mesures d’estalvi.  
La UAB seguirà implementant mesures d’estalvi que 
són, entre d’altres: implementació d’una jardineria 
més sostenible (sota aquests criteris s’ha 
redissenyat la rotonda de Ciències Nord i s’han 
plantat diverses oliveres arreu del campus); regar 
l’imprescindible amb aigua de la xarxa d’abastament 
en llocs que tinguin sistema de goteig o d’aspersió; 

en llocs que no en tinguin es regarà amb aigua d’un pou de la UAB i, més endavant, també es 
complementarà amb aigua pluvial. Aquestes i altres mesures es recullen en un estudi que s'està 
redactant sobre l'aplicació de mesures d'estalvi d'aigua per a tots els usos i la recerca de fonts 
alternatives de proveïment d'aigua no domèstica a la UAB. 
 
Neteja de boscos de la UAB 

 
Dins de les actuacions destinades a la prevenció 
d’incendis forestals, al començament de març es va 
netejar el bosc comprès entre l’Escola de Postgrau i la 
Vila Universitària. Les tasques de desbrossament, poda 
i tala (només d’arbres morts) d’aquesta àrea boscosa 
d’una hectàrea de superfície foren realitzades pel 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa 
del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya que té com a missió fonamental la inserció 
sociolaboral de persones sota mesures judicials.  
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Mesurant la sostenibilitat de la UAB: l’indicador  
 
El Pla d’acció per a la sostenibilitat de la UAB de l’Agenda 21 disposa d’un Pla de seguiment 
format per 23 indicadors, que permeten monitoritzar el compliment del Pla d’acció i l’estat 
ambiental de la UAB. 
 
Indicador de seguiment  9.  PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIES RENOVABLES 
 
Descripció Avalua el nivell d’autoabastament del Campus amb fonts energètiques renovables i 

sostenibles  
Unitats Consum local d’energies renovables respecte al consum total (kWh/any) 
Tendència desitjada ↑  
Programa de referència 3.2 Potenciar l’ús de recursos locals i renovables 
Freqüència de mesura Anual Any d’inici de càlcul 2006 
Abast Campus de Bellaterra Font de les dades OMA 
 

Període 
Energia produïda amb 
energies renovables 
(KW·h) 

Energia consumida 
UAB (KW·h) 

Energia produïda amb energies 
renovables respecte l’energia 
consumida (%) 

fotovoltaica 64.605
tèrmica 40.6032005 
TOTAL 105.208

30.656.722 0,343% 

fotovoltaica 61.707
tèrmica 52.5162006 
TOTAL 114.223

32.247.728 0,354% 

fotovoltaica 58.634
tèrmica* 22.1002007 
TOTAL 80.734

35.481.917 0,228% 

 
* La producció d’aquest any va ser menor per un problema tècnic, que ara ja està solucionat.  
 

Producció de la instal·lació solar fotovoltaica
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 Valoració La instal·lació solar fotovoltaica de la plaça Cívica produeix una energia 
equivalent al 40 % d’electricitat consumida en un edifici similar a l’Escola de 
Postgrau. A més, al SAF hi ha la instal·lació de col·lectors solars tèrmics que 
produeixen aigua calenta sanitària per a les dutxes dels vestidors. Recentment, 
també s’ha introduït l’energia solar tèrmica a edificis de la Vila universitària. 
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Bústia: l’Agenda 21 et respon 
 

Aquest és un espai obert a totes les consultes i suggeriments que ens vulgueu fer. En properes 
edicions del butlletí es publicaran les consultes que ens feu arribar, a les quals el personal 
tècnic de la universitat intentarà donar resposta. 
 
Per escriure a la bústia de suggeriments enviar un missatge a medi.ambient@uab.cat. 
 
 
 

Miscel·lània ambiental 
 
 
On podem portar els residus no admesos a la recollida 
domiciliària que generem a la UAB? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trobaràs la resposta a la pàgina següent... 
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Miscel·lània ambiental: la resposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podràs dur tots aquells residus que no s’accepten a la recollida domiciliària a la Deixalleria 
Cerdanyola Campus que dóna servei a la comunitat universitària i al públic en general. 
 
Què s’hi pot portar? 

A la deixalleria s’hi poden portar els residus voluminosos (material informàtic, electrònic i mobles) 
i aquells residus municipals especials que no tenen una via definida en els circuits de recollida de 
residus municipals (frigorífics, fluorescents, bateries, dissolvents, pintures, tòners, etc.). 
Tanmateix, també s’admeten els materials habituals en el circuit de reciclatge (vidre, paper, cartró 
i envasos lleugers).  

Altres materials que s'hi poden dur són: roba, sabates, olis vegetals i minerals, runes, ferralla i 
metalls i restes de poda. Si vols conèixer com es gestionen els residus que arriben a les 
deixalleries visita el web www.deixalleries.com. 
 
Qui pot portar materials a la deixalleria i com s'ha de fer?  
 
Tothom que ho vulgui pot portar materials acceptables a la deixalleria. Per a dipositar-los cal 
seguir les indicacions de la persona encarregada.  

Els centres de la UAB que vulguin dur materials a la deixalleria tenen a la seva disposició un 
servei de transport específic, que s’ha establert per abaratir els costos del transport del material a 
la deixalleria. El calendari de recollida d'enguany per a tots els centres de la UAB i el procediment 
per a sol·licitar el servei de transport es pot consultar al web www.uab.cat/mediambient. 
 
Borsa de material reutilitzable 
 
La deixalleria Cerdanyola-Campus va ser la primera que va oferir un servei de Borsa de Material 
Reutilitzable, mitjançant el qual qualsevol particular, institució o associació pot sol·licitar de 
manera gratuïta el material de la deixalleria per a reaprofitar-lo. 
El llistat de material disponible a la Borsa s’actualitza setmanalment en funció de les noves 
entrades i sortides de materials (www.uab.cat/mediambient). 
 

 
 
Horari i adreça: 

Situació: la deixalleria està situada al darrera de l'aparcament de Ciències Nord, al costat del Parc 
de Bombers. 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h i de 15.30h a 18.30h. 

Telèfon: 93-581 33 97 

Més informació: www.uab.cat/mediambient 
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La UAB, des de l’any 2001, treballa en col·laboració amb la FTiP en el marc d’un conveni 
d’assessorament i col·laboració territorial que ha permès la redacció del Pla de gestió dels Espais 
Agroforestals del campus de la UAB i l’execució d’alguns dels projectes contemplats en el pla. 
Alguns dels projectes que han rebut suport de la FTiP han estat la renovació de la senyalització 
dels dos itineraris de natura del campus o la redacció d’un projecte per a la construcció d’un 
aiguamoll. 

Ens fem ressò de... 
 

 
La Fundació Territori i Paisatge està de celebració 

 
La Fundació Territori i Paisatge (FTiP), de 
l’Obra Social de Caixa de Catalunya, celebra 
enguany el seu desè aniversari. 

Aquesta entitat té com a objectius principals 
col·laborar en la conservació del patrimoni 
natural i del paisatge, a més de conscienciar 
la població de la necessitat de protegir el 
medi. 

Les línies bàsiques d'actuació de la Fundació 
són tres:  

¯ Adquirir parts de territori que representin 
ambients naturals ben conservats per 
gestionar-los posteriorment amb la 
col·laboració d'entitats conservacionistes, 
d'altres organitzacions no 
governamentals i de les administracions 
públiques. Actualment la Fundació té 20 
espais en propietat. 

¯ Col·laborar en els projectes de 
conservació de la natura que 
desenvolupen diferents entitats del país. 
Actualment la Fundació participa en la 
gestió de 31 espais mitjançant convenis 
de col·laboració. 

¯ Fer una tasca d'educació continuada, tant 
en la població infantil i juvenil com en 
l'adulta, a fi d'incorporar a la nostra 
societat els valors ambientals. 

Per a celebrar el seu desè aniversari, la FTiP 
va organitzar el passat 30 de març, juntament 
amb Catalunya Ràdio, una plantada d’arbres 
a diferents espais del territori català. Més de 
40.000 persones van participar en aquesta 
festa, en la qual es van plantar 35.000 arbres 
a 35 punts de Catalunya. 

La major part de les plantades van tenir lloc 
als espais naturals protegits per la Fundació.  

 

 

 

Els experts de la Fundació van vetllar perquè 
tots els arbres plantats fossin xeròfils, és a 
dir, que tinguessin baixos requeriments 
hídrics.  

 Plantada a l’Estany d’Ivars (fotografia de la FTiP) 

L'objectiu de l’acte era plantar 35.000 arbres 
per lluitar contra el canvi climàtic i per sumar-
se a la Campanya per als mil milions d'arbres 
del Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient, que en un termini de deu anys 
es marca l'objectiu de plantar anualment mil 
milions d'exemplars d'espècies adaptades al 
territori. 

Durant tot l’any la FTiP també organitza 
visites guiades obertes a tothom que vulgui 
gaudir de la natura i apropar-se al 
coneixement del paisatge, la flora i la fauna 
dels espais propis de la FTiP i dels espais en 
conveni. 

Aquestes visites són gratuïtes. El calendari 
per al proper trimestre es pot consultar al seu 
web: 
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/ma
in.html?idioma=1 
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El personatge 
 
 

Clara Sisteré  
Estudiant de primer de Ciències Ambientals a la UAB 
Ha participat com a voluntària en el projecte de la Caravana Universitària pel 
Clima i actualment és voluntària pel medi ambient a la FAS (Fundació 
Autònoma Solidària). 
 

 
Sandra Espeja 
Estudiant de quart de Ciències Ambientals a la UAB 
Ha participat com a voluntària en el projecte de la Caravana Universitària pel 
Clima i actualment és voluntària pel medi ambient a la FAS (Fundació 
Autònoma Solidària). 
 

 
La Caravana Interuniversitària pel Clima és un projecte de voluntariat ambiental per a la 
sensibilització del públic universitari sobre la problemàtica del canvi climàtic. Els dies 21, 22 i 23 
de febrer la Caravana pel Clima, amb 26 voluntaris de 13 universitats espanyoles, va visitar la 
UAB per a donar un missatge de sensibilització sobre la problemàtica de l’escalfament global. 
En el marc d’aquest projecte, a la UAB es van organitzar activitats diferents relacionades amb 
el canvi climàtic, per donar a conèixer què es fa a la UAB en l’àmbit de recerca i gestió sobre 
aquests temes.  
 
 

1. Com valores la teva experiència com a voluntari ambiental en el 
projecte de la Caravana pel Clima? 

Clara. Una experiència increïble! Vaig conèixer molta gent interessada pel medi ambient i els 
seus problemes, disposada a fer tot el possible per pal·liar-ne les conseqüències o fer que 
siguin menys greus. Tots vam aprendre els uns dels altres i dels especialistes que ens feien les 
xerrades i conferències. 
El debat es feia des de l’hora de dinar a la de sopar, i fins i tot dins el llit ens dèiem “per què fer 
camps de golf?” Els somnis ens perseguien, tan desperts com dormint, i tots coincidíem amb 
un somni concret: el de canviar el món.  
Nosaltres anàvem a combatre al canvi climàtic! El gran enemic! Quan arribàvem a una 
universitat, fèiem una activitat d’impacte perquè s’adonessin de la nostra presència, ens 
disfressàvem de contaminació, de bombeta incandescent, de planeta malalt, de pastanaga 
transgènica...i anàvem preguntant a la gent què en sabien del canvi climàtic, què creien que 
feia la seva universitat per combatre el problema, els calculàvem la petjada ecològica i sobretot, 
intentàvem conscienciar al màxim de gent possible! Els convidàvem a anar a les activitats 
programades i a canviar els seus hàbits. De gent, en trobàvem de tota mena, des dels molt 
conscienciats que preguntaven què podien fer ells des de casa seva, fins als més incrèduls, 
que deien que tot això no eren res més que invencions nostres i ens titllaven de ecologistes 
radicals. Després d’aquesta activitat, i depenent de la Universitat, ens feien xerrades, visites 
guiades, conferències, participàvem en debats... 
Resumint, val a dir que va ser una experiència molt enriquidora, i més per a mi, una alumna de 
primer curs. 

Sandra. De l’1 al 10 li poso un 11. Ha estat una experiència d'aquestes que marquen un abans 
i un després, un experiència que et fa reflexionar, que et fa plantejar-te el que fas, el que 
penses i, el més important, el que faràs a partir d'aleshores. El fet de trobar-te amb un conjunt 
de gent amb la mateixa ideologia que tu, amb moltes ganes de canviar coses, amb motivació i 
força, t'omple d'energia i et motiva a tu mateix. I és que, de tant en tant, es necessiten energies 
addicionals per continuar lluitant per allò en què creus i al qual la gent que t'envolta no li dóna 
importància. Tots anem atabalats i poca gent valora el seu entorn. El medi ambient és cosa de 
tots: hi naixem i hi morirem. El projecte de la Caravana comportava 100 % de dedicació a la 
problemàtica del canvi climàtic, i el fet de dedicar el teu temps només a allò fa que en una 
setmana aprenguis més que en tres mesos de classe. Inicialment jo hi anava per participar-hi 
dues setmanes, però després de la primera quinzena, que va ser supermotivadora, vaig 
demanar si podia anar-hi alguna més i, per sort, vaig tenir la possibilitat de participar-hi també 
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l'última setmana. A part de tots els coneixements teòrics, vaig aprendre moltíssim a veure i a 
CREURE que tot canvi, per petit que sigui, és útil, i que sens dubte necessitem canvis en la 
gestió i en el model de vida actual. La conclusió més forta que tots els voluntaris vam extreure 
va ser que "jo sóc el canvi" i és que un canvi positiu meu influeix a tot el meu entorn i així 
cadascú de nosaltres és un element multiplicador. 
 
2. Què creus que poden fer els estudiants pel medi ambient a la UAB? 

Clara. Moltíssimes coses! A la UAB i a tot arreu! Estem parlant d’estudiants universitaris, 
nosaltres tenim la capacitat de fer que les coses canviïn, ja que som el futur. I com que tots 
volem viure en un planeta on es pugui viure, el cuidarem.  
Coses a fer: reciclar, consumir menys energia, consumir menys en general, comprar productes 
que siguin d’aquí a prop, canviar les bombetes incandescents per unes de baix consum, dutxar-
se enlloc de banyar-se, apagar els stand-by dels aparells de tota la casa, tancar el llum en sortir 
d’un lloc, no tenir tota la nit l’ordenador engegat, no canviar-se el mòbil només perquè no té 
mp3 o perquè n’hi ha de més nous i bonics, utilitzar bosses de roba per anar a comprar enlloc 
de les clàssiques de plàstic, no agafar el cotxe si es pot anar a peu, utilitzar paper reciclat, 
imprimir per les dues cares, apagar la calefacció si no fa gaire fred...i moltes coses més! En 
general són petits canvis, molt fàcils de realitzar i a l’abast de tothom, universitaris o no. Però al 
ser estudiants universitaris, un exemple per a la societat, si nosaltres impulsem el canvi, molta 
gent ens seguirà. Jo convido a ser responsables dels nostres actes i saber que si fem mal al 
medi ara, ens repercutirà en el futur.  
Un dels lemes que portàvem a la caravana era: Pas a pas es fa el camí. Nosaltres no  
demanàvem un gran canvi d’avui per demà, perquè això no passarà. Anàvem un per un, 
persona per persona, explicant què podien fer, perquè creiem que si tots canviem 
individualment, el canvi serà global. 

Sandra. Tot estudiant té a les seves mans mil i una oportunitats de ser sostenible, paraula molt 
de moda actualment. Ell decideix, ell és la solució. Primerament, un estudiant utilitza una gran 
quantitat de fulls per als apunts (tant si ell mateix escriu apunts com si se'ls fotocopia del 
company) aquests fulls poden ser reciclats. Entre hores i quan la son ens dóna males passades 
a les classes, les maquines de cafè són la gran demanda: què millor que utilitzar el got de la 
gotimplora! en lloc del malbaratament de plàstic amb els minigots de les màquines, i en cas de 
no tenir gotimplora, sempre pots utilitzar qualsevol got de plàstic dur (d'alguna festa major o 
barraques que tinguis per casa). Al final de les classes l’últim estudiant que surt de la classe pot 
tancar els llums i evitar el malbaratament energètic. Seguint aquesta idea: quantes vegades 
hem estat a classe amb tots els llums encesos i les persianes abaixades? Qualsevol de 
nosaltres pot decidir apujar les persianes, gaudir de la llum natural i tancar els llums. Què me’n 
dieu d'aquells dies de sol a la primavera dinant a la gespeta! Mmm! Però després de dinar tota 
la brutícia a la paperera, que n’hi ha moltíssimes! En el tema del transport els estudiants també 
poden fer molt. La nostra universitat està molt ben comunicada, tenim Renfe, autobusos i FGC, 
perquè hem d’agafar cotxe? Volem contaminar? I en cas de necessitat, podem compartir el 
cotxe, segur que hi ha algú que viu a prop teu (hi ha una borsa de cotxes compartits a la UAB). 
Hi ha moltíssimes maneres, al dia a dia, de cuidar el medi ambient de forma individual. A més, 
tothom que vulgui fer encara més pot ser voluntari ambiental a la FAS! 
 
3. Quin missatge donaries als estudiants de la UAB sobre els reptes de 
sostenibilitat actuals? 

Clara. Un missatge positiu! Tot i que encara queden moltes coses a fer, ja hi ha molta gent que 
s’està mobilitzant, i en aquests moments ja hi ha molts projectes en marxa. A més avui dia no 
es parla de res més! La gent n’està sentint a parlar, s’està assabentant del que passa i, com a 
conseqüència, actuarà d’una manera o d’una altra. 
De moment, molts d’aquests reptes sembla que mai no es puguin arribar a complir, però estic 
segura que en futur no gaire llunyà es compliran. 

Sandra. Els reptes s'assoleixen amb el suport de tothom, no ens deixem enganyar per la por i 
pel "jo sol no puc fer res". Sí que podem perquè no som "jo sol", som moltes persones, som el 
futur, i som els que hem de lluitar per aquests reptes. Com bé deia un company de la Caravana 
"som l’espurna que encén la flama". 
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24 de maig: Dia europeu dels parcs naturals 
5 de juny: Dia mundial del medi ambient 
8 de juny: Dia mundial dels mars i els oceans 
17 de juny: Dia mundial per a combatre la desertització i la sequera 
16 de setembre: Dia internacional per la conservació de la capa d'ozó 
6 d'octubre: Dia mundial de l'hàbitat 
8 d’octubre: Dia internacional per a la reducció dels desastres naturals 

 
 

L’Agenda 
 
 

Dies mundials destacats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dia mundial del medi ambient 2008 
 

El Dia mundial del medi ambient va ser establert per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1972, amb 
motiu de l’obertura de la Conferència d’Estocolm sobre el 
Medi Ambient Humà. 

El 5 de juny de cada any se celebra aquest dia mundial, en 
una ciutat diferent del món i amb un lema propi cada any.  

El Dia mundial del medi ambient del 2008 se celebrarà a 
Wellington, Nova Zelanda, un dels primers països que es van 
comprometre a reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. Les celebracions d’enguany se centraran en les 
solucions i oportunitats pels països, empreses i comunitats 
d’eliminar l’ús del carboni a les seves economies i estils de 
vida, sota el lema “Deixa l’hàbit, cap a una economia baixa en 
carboni”. 
  
A la UAB, el Grup de voluntaris ambientals de la FAS han 
organitzat una activitat de difusió i sensibilització en motiu del 
Dia de medi ambient al costat de la Biblioteca de Ciències 
Socials. Aquest any han decidit centrar l’activitat en la 
problemàtica de l’aigua. 
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Agenda d’activitats 
 

 Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient 
Del 31 de maig a 8 de juny 
Lloc: Teatre Modern,  pl. de la Vila, 5 - 6 (El Prat de Llobregat) 
Més informació: http://www.ficma.com/CAT 
  

 Ral.li Solar Phebus  
Ral·li que començarà a Badalona i que acabarà a Tolosa de Llenguadoc, amb un recorregut 
total de 360 km. 
Del 31 de maig al 6 de juny. 
Més informació: http://rallyesolaire.eu i http://www.volttour.net 
 

 IV Jornades Internacionals de Biodièsel 
Organitza: L’Associació Catalana del Biodièsel  
Dijous 12 de juny 
Lloc: Edifici del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona  
Més informació i inscripcions: http://www.acbiodiesel.net 
 

 Activitats de primavera del Centre de Recursos Barcelona Sostenible (CRBS) 
El Centre de Recursos organitza nombroses activitats relacionades amb el consum i els 
residus, com tallers, xerrades i visites a diferents instal·lacions per tal de millorar els criteris que 
s’han de seguir a l’hora de comprar determinats productes i per ser més conscients dels 
residus que genera el nostre ritme de vida.  
Totes les activitats són gratuïtes. Les inscripcions s’obren 15 dies abans de la realització de 
l’activitat al CRBS. 
Tel. 932 374 743  
A/e: recursos@bcn.cat 
Més informació: http://www.bcn.es/agenda21/crbs/ 
 

 Cicle de cinema per a la sensibilització organitzat pels comitès per països del Setem.  
Cicle de cinefòrum que tracta sobre les problemàtiques i la realitat de diferents països del sud.  
Tots els divendres de 19.30 a 22.30 h, del 23 de maig al 20 de juny. 
Lloc: C. Bisbe Laguarda, 4, Barcelona  
L’entrada és lliure i gratuïta.  
 

 Conferència internacional “EMSU: Una nova cultura del coneixement. Universitats 
davant els canvis globals per a la sostenibilitat” 

Organitzen: UAB, UPC i RCE Barcelona. 
Del 15 al 17 d’octubre. 
Lloc: edifici Vèrtex. Campus Nord UPC. 
Més informació: www.emsu.org 


