BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:

Taller Transversal de Sostenibilitat

Nom de
l’organització:

Oficina de Cooperació i Desenvolupament
Sostenible, Universitat Internacional de Catalunya

Breu descripció:

El Taller Transversal de Sostenibilitat és una jornada
anual oberta a tota la comunitat universitària en la
qual es treballa de manera interdisciplinària alguna
qüestió vinculada amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible. Professors i estudiants
de tots els graus poden reflexionar i compartir
projectes d’investigació en un espai comú.
A través de conferències, taules rodones, tallers i
pòsters científics s’aporta informació i es convida a
la
reflexió i al canvi d’hàbits cap a comportaments més
sostenibles. Tots els alumnes de UIC Barcelona
poden
desenvolupar projectes d’investigació vinculats amb
la temàtica del Taller i presentar els resultats en
format de pòster científic o taller a un concurs de
projectes. Aquests projectes s’inclouen
curricularment en diferents assignatures. Les
jornades es realitzen des del curs 2009-2010.

Durada:

Jornada de un dia 21/11/2019.

Objectius i línies
d’acció del CCS:

Objectiu 9. Línies d’acció: 1, 2, 4, 9 i 10

Més informació:

https://www.uic.es/ca/taller-transversal-de-sostenibilitat-1
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Beneficis:
☒ Ambientals
Indicador/s:

☒ Socials

☐ Econòmics

12 entitats col·laboradores externes: Cátedra d’Ética Ambiental, Scholas, Barcelona +
Sostenible, Ethical Time, Inokim, Proyecto Libera de Seo Bird Life i Ecoembes , Roll’eat,
Too Good To Go, Luffa Zero Waste Shop, El Rusc que Diu que sí i Santulana.
37 avaluadors experts: PAS i PDI de la UIC, Professors d’altres universitats, Membres del
Departament de Sostenibilitat de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona: Barcelona +
Sostenible.
Assistència d’uns 250 estudiants dels quals 185 van presentar projectes (10 tallers
interactius i 39 pòsters científics).

Valors:

La jornada del Taller Transversal de Sostenibilitat és una pràctica col·laborativa i
innovadora on es barregen diferents membres de la comunitat universitària i es treballa
de forma transversal algun dels ODS. És una manera de fer visible la implementació dels
ODS a la universitat.

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, UIC Barcelona

Breu descripció:

L’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible és un servei que té
com a objectiu principal coordinar i impulsar accions per a la implementació
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 a UIC
Barcelona
L’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, a través del programa
UIC + Sostenible, organitza jornades de formació i sensibilització en
sostenibilitat obertes a tota la comunitat universitària, i continua fent el
seguiment del Pla Estratègic de Sostenibilitat 2016-2022 de UIC Barcelona. A
més a més, actua com a representació institucional de la Universitat en les
reunions sobre els ODS d’àmbit local (Ajuntament de Barcelona), autonòmic
(Sistema Universitari Català i la Generalitat), estatal (reunions del Ministeri i
de la CRUE) i també europeu.
En aquest sentit, s’encarrega de respondre a les enquestes i informes
sol·licitats sobre la participació de la Universitat en el desenvolupament dels
ODS en els quatre àmbits, i proposa plans, compromisos i accions concretes
per la implementació dels ODS a la Universitat.
Pel que fa a l'àrea de cooperació, s’encarrega d’estudiar i recopilar informació
sobre els projectes de cooperació que actualment es desenvolupen a la
Universitat, distribueix les convocatòries de projectes de cooperació als
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diferents responsables ―tenint en compte si es tracta de projectes de
docència, recerca (en col·laboració amb l’oficina de projectes de VRIT) o
intervenció social― i impulsa nous projectes de cooperació i sostenibilitat.
Dades de contacte:

Carrer Immaculada, 22 i Terré, 11 – 19, 08017 Barcelona
+34 932 541 800 – extensió 6126
sostenible@uic.es
https://www.uic.es/ca/sostenibilitat/campus-sostenible

Data de signatura del (CCS):

11/ desembre/2012

3. Documents estratègics (opcional)
Des del 2009 la UIC té una política de sostenibilitat amb: un Document Marc de Sostenibilitat (2011), un
Compromís en Sostenibilitat (2016), una Comissió de Sostenibilitat (2011-2020) i un Pla Estratègic de
Sostenibilitat (2016-2022).
Els documents es poden trobar a: http://www.uic.es/ca/sostenibilitat/campus-sostenible
El 08/01/2020 la Junta de Govern de la UIC signa els compromisos en sostenibilitat 2019-2020 i els presenta a
la Cimera Catalana de Canvi Climàtic.
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