
FEINA FETA PER LA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT I EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA (abans Comissió de Medi Ambient) des del 2011. 

 

2011  

-Primera edició de la Setmana de la Sostenibilitat de la 
Universitat 

2012 

-Conveni amb el Bicicleta Club de Catalunya per a la cessió 
de bicicletes a membres de la comunitat universitària en 
els seus desplaçaments urbans 

-Inici del cicle d’activitats ambientals 

-Inici de la participació a la comissió de Sostenibilitat 
de la CRUE 

-Pla de gestió i minimització de residus de la Universitat 

-Instal·lació d’enganxines als lavabos de la Universitat 
per conscienciar del consum d’aigua: 

 

 

2013 

-Inici del concurs d’idees sostenibles. Se’n van realitzar 
4 edicions, fins al curs 2015-2016 



-Instal·lació d’un punt de vending de productes ecològics i 
de proximitat al campus de l’ETSEA. 

 

 

 

 



-Realització de la samarreta de la Comissió, amb cotó 
orgànic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 

-Apadrinament d’un arbre de l’arborètum de Lleida 

 

-Signatura d’un conveni amb la Fundació Lluís Llach per a 
la reutilització d’ordinadors de la Universitat al Senegal 

 

-Instal·lació de papereres de recollida selectiva de les 5 
fraccions de residus sòlids urbans al campus de Rectorat-
Lletres 

 



 

 

-Compra de 8 bicicletes plegables (2 per a cada campus de 
la ciutat de Lleida) per a facilitar la comunicació entre 
els campus per al PAS i el PDI. 

 



 

 

2015 

-Ampliació del conveni per tenir fonts d’aigua filtrada als 
diferents campus 

-Instal·lació de papereres de recollida selectiva de les 5 
fraccions de residus sòlids urbans al campus 
agroalimentari, forestal i veterinari.  

 



 

 

 

2016 

-Instal·lació de papereres de recollida selectiva de les 5 
fraccions de residus sòlids urbans al campus de Ciències de 
la Salut. 

 



-Elaboració i distribució d’enganxines “tanca el llum” per 
contribuir a reduir el consum d’electricitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Elaboració i repartiment de cartrons explicatius de com 
lligar les bicicletes als aparcaments propers als campus de 
la Universitat de Lleida.  

 



 

 



 

 

 

2017 

-Projecte contra el malbaratament alimentari, gestionat per 
Ecostudi i amb subvenció de l’Agencia de Residus de 
Catalunya 

-Instal·lació de papereres de recollida selectiva de les 5 
fraccions de residus sòlids urbans al campus de Cappont. 

 

-Entrega d’ordinadors al Senegal, dins el conveni amb la 
Fundació Lluís Llach 

-ReUdLitza, presentació de l’app i la web per la 
reutilització de material usat sense intercanvi monetari 

 

2018 

-Inici de la participació de la Universitat en el pla Umob 
(de mobilitat sostenible a les Universitats) 

-Enquesta de mobilitat a la comunitat universitària prèvia 
a la redacció del pla de mobilitat de la Universitat, amb 
la participació de més de 400 persones 

-Signatura d’un conveni amb la Fundació SEUR per a recollir 
taps de plàstic per a projectes de solidaritat 



-Instal·lació d’un aparcament de bicicletes, amb obertura 
lligada al carnet universitari, al campus de l’ETSEA. 

 

 

 

2019 

-Compra de dos patinets elèctrics per cedir-los a PAS i PDI 
amb la mateixa filosofia que les bicicletes intercampus, 
per als campus de Rectorat-Lletres i Cappont. 

-Instal·lació de papereres de recollida selectiva de les 5 
fraccions de residus sòlids urbans al campus d’Igualada 

-Instal·lació d’un aparcament de bicicletes, amb obertura 
lligada al carnet universitari, al campus de Cappont i de 
Rectorat-Lletres. 



 

 

 

 



2020 

-Aprovació del pla de mobilitat de la Universitat 

 

2021 

-Primera reunió de la taula de la mobilitat de la 
Universitat 

-Paper reciclat a les impressores corporatives 

-Gots i ampolles de vidre per als actes institucionals 
públics 

-Regal de 500 ampolles entre el PAS i el PDI de la 
Universitat per a fomentar el descens de consum d’ampolles 
de plàstic d’un sol ús. 

 

2022 

-Senyalització de diverses places d’aparcament als campus 
de la Universitat amb prioritat per a vehicles d’alta 
ocupació, zero, eco i per a persones amb problemes 
temporals de mobilitat. 

 


