
Papyrus

· Títol de la idea:
Essencial paper 

· Resum del projecte 

La Universitat de Lleida consumeix paper, es a dir estudiant i 
professorat sobre tot en el intercanvi de treballs generen una 
despesa molt gran de paper.
Com a simulació si cada estudiant lliura amb paper una mitjana 
de 5 treballs per curs de 30 pàgines, a més apunts, fotocopies, 
etc…s’està gasta’n molt i molt de de paper .  Contar-ho fa por 
¡¡¡

· Desenvolupament del projecte:
Ens hi hauríem d’implicar tots i totes per reduir el paper 
efectivament

Com :
Demanar presentar els treballs amb economia de fulls en blanc i 
a doble cara, es tracta d’acceptar una estètica més simplista i 
d’estalvi.
També, que ja és fa i recomana imprimir estrictament el que es 
necessita.
Aprofitar per apunts i notes cares blanques de paper, es pot 
grapar. 
Reciclar tot el paper als contenidors de paper
 
Objectius:
Reduir concretament la despesa de paper

Mitjans necessaris:
Informació a la comunitat universitària en general i en cada 
assignatura, sempre que el professor/professora hi estigui 
d’acord. 

Fases:
Explicació a 
Inici de curs i en general quan s’expliquen les característiques 
de cada ensenyament.
Progressivament anar incorporant la 1era idea:
Presentació de treballs a doble cara.
Esborranys 2 pagines per full, etc.

· Impacte ambiental:
Reducció de costos per comprar paper
Reducció de matèria primera per fabricar-lo 
Menys volum en despatxos i lleixes  i en bosses d’estudiantat i 
professorat
Reforç al reciclatge 

· Beneficis socials i conseqüències:
Reducció de consum de paper



Transmissió d’un valor ecològic a l’hora de la formació i el 
treball universitari. 

· Proposta de viabilitat tècnica i econòmica:
Enviar la informació a tots i totes les persones de la comunitat 
universitària.
Que es passi per junta de govern l nou acord sobre “Esencial 
paper”
Econòmicament hi haurà una reducció de despesa sobre tot en 
l’estudiantat.

· Referències

http://www.ecofamilias.com.ar/ecoblog/%C2%BFcomo-reducir-el-
consumo-de-papel/
http://www.environmentalpaper.eu/reduce-paper-consumption/
http://estepais.com/inicio/historicos/94/14_Medio%20ambiente_El
%20papel_greenpeace.pdf

http://www.environmentalpaper.eu/reduce-paper-consumption/
http://www.ecofamilias.com.ar/ecoblog/%C2%BFcomo-reducir-el-consumo-de-papel/
http://www.ecofamilias.com.ar/ecoblog/%C2%BFcomo-reducir-el-consumo-de-papel/

