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OPCIONS és la primera revista catalana amb 

informació pràctica per a un consum crític o 
responsable, editada pel CRIC (Centre 

d’Investigacions i Informació en Consum). Cada 
número està dedicat a un bé de consum concret 

(neveres, detergents...).  Us hi podeu subscriure a: 
www.opcions.org 
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Campanya de Compra Verda 
 
 
El passat 20 d’abril, coincidint amb la celebració dels actes de la diada de Sant Jordi a la 
universitat, es va iniciar la campanya de sensibilització en favor de la compra verda a la 
UAB. Aquesta campanya compta amb la participació activa dels voluntaris ambientals de 
la FAS (Fundació Autònoma Solidària) i d’ABACUS. 
 
 

Els voluntaris ambientals de la 
FAS van muntar una paradeta a 
la Plaça Cívica en motiu de la 
festivitat amb informació sobre 
compra verda i amb un ordinador 
on els interessats podien omplir 
una enquesta sobre els seus 
coneixements i hàbits en compra 
verda.  
 
Tothom qui va omplir l’enquesta 
es va endur un punt de llibre i una 
a guia d’etiquetes ecològiques de 
l’OCUC (Organització de 
Consumidors i Usuaris de 
Catalunya). 
 

 
 

 

 

       Voluntaris muntant la paradeta a Pl. Cívica 
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Aquesta guia és molt útil, doncs aclareix el significat de la 
majoria d’etiquetes amb informació ambiental que trobem 
en el mercat. 
 
Amb motiu de la diada es va dissenyar un punt de llibre 
especial que va ser distribuït pels mateixos voluntaris i per 
ABACUS, que el va lliurar a tothom qui comprés un llibre. 
 
A la botiga d’ABACUS de la Plaça Cívica teniu identificats 
els productes d’oficina verds que formen part de la 
campanya mitjançant el “carretó verd”. Podeu trobar més 
informació sobre aquests productes a l’aparador 
d’ABACUS, als cartells disposats en els diferents OPI de la 
universitat (on hi ha recollida la premsa gratuïta) i també a 
la web del projecte:  
www.uab.cat/compraverda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Estudiants omplint l’enquesta 

Aparador de la botiga d’ABACUS amb material de 
compra verda 

 
Sabies que el 12% del total dels 

ordinadors que es venen 
anualment a la Unió Europea són 
comprats per les administracions 

i els organismes públics? 

 
La compra de productes i serveis 

respectuosa amb el medi ambient, més 
coneguda com a “compra verda” és un dels 

pilars fonamentals en el que es centra la 
nova política integrada de productes de la 

unió europea . 
Per més informació consultar: 

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/
 

APUNTS 



Visita de ESPACE-ENVIRONNEMENT  
 
Divendres 24 de març vam rebre la visita de 
l’empresa ESPACE-ENVIRONNEMENT que 
està encapçalant el projecte REDUCE finançat 
per la UE. 
Estan fent un recull d’experiències en prevenció 
de residus arreu d’Europa per tal d’establir un 
protocol d’adaptació i aplicació de les mateixes 
en l’àmbit municipal.  
 
L’objectiu de la visita va ser gravar part d’un 
DVD amb imatges representatives de les 
actuacions que ha fet la UAB en aquest camp, 
entre les quals hi és la campanya en favor de la 
compra verda.        
 
 

            Has fet càlculs? 
Si fas el cafè a les màquines de vènding de la 
universitat i portes la teva pròpia tassa, per cada 
7 cafès que prenguis un et surt gratis!!! 
 
A més de no rascar-te la butxaca, estaràs 
estalviant el consum de polietilè (PE); un plàstic 
derivat del petroli. 
 
 
Indicador personalitzat d’estalvi de PE 
 
Núm. cafès  x  setmanes  x  5 gr. PS  =  ?   gr. PS     
setmana              mes              cafè  
                                         (got+cullereta)                                      

 
 

ELS REPTES 
 
 

El “repte” presentat en l’article d’opinió 
del número anterior ha estat assolit!!! 
 
Des de principis del mes de maig ja no 
apareix el full que precedia a totes les 
impressions de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB) amb 
la referència de la impressió, que 
suposava un malbaratament d’entre un 
10 i un 20% del total de paper consumit 
per l’institut. 
 

 Els productes de comerç just molt 
sovint compleixen a la vegada 
mesures ètiques i de sostenibilitat. 
 
Des de 1999 el cafè de comerç just és 
una realitat a les màquines de cafè de 
la UAB.  El repte d’aquet número és fer 
que els bars i restaurants també 
ofereixin productes de comerç just als 
seus usuaris en el proper curs.  

 
L’equip compra verda UAB i ESPACE-
ENVIRONNEMENT en la reunió de treball 

 
 

El consum amb tassa reutilitzable evita residus i 
és 5 c. més barat. 

Fes el teu propi 
seguiment mensual! 



L’ Opinió: 
Si voleu participar en aquesta secció, envieu-nos els vostres articles a l’adreça que apareix al 
final del butlletí, estarem encantats d’incloure les vostres opinions...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avançament de notícies... 
 

 El proper número es donaran els resultats de l’enquesta efectuada als estudiants la 
diada de Sant Jordi. 

 Enguany està programat fer dues jornades més de formació en compra verda pel PAS 
de l’univestitat. Quan estiguin tancades les dates, els interessats us hi podreu apuntar a 
través de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.  

 
 
Envieu-nos els vostres suggeriments o queixes sobre el programa de compra verda a la UAB a la 
següent adreça electrònica pr.compraverda@uab.es 
 
 
Servei de Prevenció i Medi Ambient            Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals Edifici del 
Rectorat, 1ª planta      Torre C5 parells. 4ª planta 
Fax: 93 581 41 42    Fax. 93 581 33 31 
 
www.uab.cat/compraverda 
 
Amb el suport de: 

 
El procés cap a un consum sostenible s’entén com la recerca de solucions viables als desequilibris 
socials i ambientals a través d’un compromís de tots els actors que intervenen en totes les etapes del 
cicle de vida dels productes:  productors, distribuïdors, administració, investigadors i consumidors, 
amb l’objectiu de reduir llurs impactes globals associats.  
 
Els inversors, els productors, els treballadors, els distribuïdors, les universitats, les administracions, 
els consumidors i els joves, com element clau de les generacions futures, han d’estar més implicats 
en la millora del cicle de vida dels productes. Cal treballar per satisfer les necessitats de consum 
actuals, utilitzar menys materials i energia i, per tant, reduir les emissions al medi.  Hem de ser més 
ecoeficients. 
 
Els aspectes clau del consum sostenible són: 
 

• Satisfer les necessitats de tota la població mundial 
• Fomentar l’augment de transferències de recursos dels països rics cap als pobres 
• Actuar tenint present les generacions futures 
• Minimitzar i prevenir l’impacte ambiental global dels productes i serveis en tot el seu cicle de 

vida 
 

Dr. Joan Rieradevall i Pons 
Professor Dep. Eng. Química i investigador ICTA 

 



 


