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1. Dades de l’organització 

 

Nom: Universitat Pompeu Fabra 

 

Breu descripció: La UPF és una universitat pública catalana creada el 1990. La seva comunitat 
universitària, integrada per alumnat, professorat i personal d’administració i 
serveis, és al voltant de 15.000 persones.. 

 

Dades de contacte: Martí Boleda i Torrent 
Tfn: 93.542.19.03 
 
 

 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  

 

11 de desembre de  
2012 

 

 

2. Dades del Pla d’acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció 

 

La gestió de residus de la Universitat Pompeu Fabra recau en el Servei de Gestió Patrimonial i 
Contractació i concretament dins d’aquest a la Unitat Tècnica d’Obres i Manteniment, la Secció de 
Subministraments, Equipaments i Serveis Generals i a UPFSostenible, tinguent cada un d’ells 
encàrrecs diferents i complementaris. Per a fer aquest pla d’acció hem treballat de manera 
conjunta al mateix temps que també hem inclòs iniciatives d’altres unitats de la universitat. 
 

Data de publicació del Pla d’acció: Juny del 2018 
 

 

 

 

Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció: 

 

Des de fa temps, estem treballant la gestió dels residus cap a la sostenibilitat però és enguany que 
ho volem unificar sota un mateix pla, concretament en l’ús racional dels recursos: de la societat del 
consum al consum responsable. 
 
 
 
 
 

 

Vigència del Pla d’acció:  

Pla/plans d’acció anterior/s: - 

3. Diagnosi 
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Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció: 

 

Reduir reutilitzar i reciclar 
Amb aquest pla volem continuar el camí iniciat amb les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar) i la 
introducció de l’economia circular en la gestió diària dels residus. Volem augmentar el percentatge 
de la recollida selectiva de deixalles; incidir en campanyes d’informació, conscienciació i 
sensibilització, adreçades a tota la comunitat universitària, perquè faci un bon ús dels contenidors 
de reciclatge; reduir els impropis i continuar avançant en l’economia circular. 
 

 

 

 

 

Façana vegetal a l'àgora del campus de la Ciutadella 

Les quotes del pàrquing de Ciutadella contribuiran a instal·lar-la 
 

Descripció de la iniciativa 

Amb la voluntat d’ampliar el verd urbà de Barcelona, la UPF s’ha proposat instal·lar murs verds a les 
façanes dels seus edificis. Per aquest motiu, la Universitat va dur a terme durant el 2017 els treballs 
d’execució a la façana de l’antic bloc d’habitatges militars que dóna a l’àgora, al campus de la 
Ciutadella. Allà s’hi ha instal·lat un jardí vertical que cobrirà completament la paret segons creixin les 
plantes. El projecte es finança amb les quotes del pàrquing del campus de la Ciutadella i amb una ajuda 
proporcionada per l’Ajuntament de Barcelona; aquesta és doncs, la primera intervenció que s'ha dut a 
terme en el marc d’un conjunt més ampli d’actuacions orientades a contrarestar l’efecte contaminant 
dels vehicles a la ciutat. 

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 1.2, 1.3 

Durada Inici 2017 

Valors a destacar  

Gràcies al projecte s’ha ajudat a consolidar l’anomenat Corredor Verd, que enllaça el parc de la 
Ciutadella amb el passeig de Sant Joan i Collserola. En aquest sentit, la façana vegetal contribueix així a 
assolir els objectius del Pla del Verd i de la Biodiversitat 2012-2020 de l’Ajuntament de Barcelona. A 
més, la rehabilitació de l’antic bloc d’habitatges incorpora millores ambientals recollides al Pla 
Estratègic 2016-2025 de la UPF, com són l’absorció de CO2 de l’atmosfera i la disminució de la 
contaminació, la captació i l’emmagatzematge d’aigua, la reducció de l’efecte illa de calor o la millora 
del paisatge urbà i de la qualitat de la vida. 

Impulsor UPF 

Contacte  

Martí Boleda, UPF Sostenible (marti.boleda@upf.edu) 

Col·laboradors  
La iniciativa s’emmarca en el conveni compartit de la UPF amb altres entitats del Compromís Barcelona 
pel Clima i en l’acord signat pel Consell de Govern de la UPF sobre Política de Sostenibilitat Ètica de la 
Universitat. També hi ha participat estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

4. Finalitat 

5.  Descripció de les actuacions 
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Indicadors associats Metres quadrats 

Material gràfic/ imatges 

Actualment la façana vegetal està creixent. Aquesta és la previsió sobre com quedarà: 
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Coberta verda a l’edifici Mercè Rodoreda 
Espai verd experimental en col·laboració amb Eixverd i la UPC 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La coberta de l’edifici Mercè Rodoreda, al campus de la Ciutadella, és des de l’any 2016 un espai verd 
experimental. Actualment, gràcies al conveni de col·laboració amb l’empresa EixVerd i amb el Grup de 
Recerca GICITED de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), es continuen investigant solucions 
per implementar a les cobertes de Barcelona. Entre els seus múltiples beneficis, aquest tipus d’espais 
verds milloren la qualitat de l’aire de la ciutat i funcionen com a aïllant tèrmic dels edificis, augmentant 
així la seva eficiència energètica. 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 1.2, 1.3 

DURADA 

Inici  2017 

VALORS A DESTACAR 

La coberta verda està dividida en dos grans espais: una zona verda, on es troben les cobertes verdes; i 
una altra productiva, on hi ha les cobertes agrícoles. Des que es van instal·lar s’estan fent experiments 
per veure quin tipus de solucions vegetals es desenvolupen millor en ambients mediterranis. 
L’objectiu, veure com aquestes solucions d’arquitectura verda poden millorar una ciutat com 
Barcelona. Per tant, cal destacar la seva replicabilitat i pedagogia. 

IMPULSOR  UPF 

CONTACTE 

Martí Boleda, UPF Sostenible (marti.boleda@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

La UPF ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa EixVerd i col·labora de manera conjunta 
amb altres les universitats Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Autònoma de Barcelona (UAB) en el 
projecte. 
INDICADORS ASSOCIATS METRES QUADRATS 

MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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La UPF compra una furgoneta elèctrica 
La UPF continua desplegant mesures per millorar la qualitat de 
l'aire a Barcelona  

DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La Universitat ha estrenat una furgoneta completament elèctrica per fer els viatges del correu intern 
de la Universitat de manera més sostenible. L'adquisició suposa un estalvi important en emissions de 
CO2. La furgoneta té l'opció de càrrega nocturna i permet una mobilitat amb menys residus per la 
ciutat. 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  2.10, 3.1, 4.7 

DURADA 

Adquisició al  2017 

VALORS A DESTACAR 

El vehicle comporta un estalvi econòmic important en el consum diari de combustible, ja que un 
dipòsit elèctric té un cost aproximat de 2 € els 100 km, mentre que un de benzina és d'uns 9 € per fer 
el mateix recorregut. A més, com que es carrega de nit, suposa un consum més net d'electricitat, ja 
que a la matinada baixa la necessitat energètica i les fonts renovables acostumen a ser un 
subministrament suficient. Gràcies al nou punt de càrrega de l'edifici Tànger i amb la seva autonomia 
de 170 km, la furgoneta estarà sempre llesta per recórrer els 40 km de viatges urbans que fa cada dia 
de mitjana. 
 

IMPULSOR  UPF 

CONTACTE 

Martí Boleda, UPF Sostenible (marti.boleda@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

Departament de R+D de cotxe elèctric de l'empresa Nissan 
 

INDICADORS ASSOCIATS   NOMBRE DE VEHICLES CONVENCIONALS VERSUS ELÈCTRICS 

MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Reciclatge de material informàtic 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La UPF té una empresa contractada que porta el nostre maquinari obsolet a un punt (verd) de 
reciclatge. El Servei  d'Informàtica té una sèrie de gàbies en dipòsit, que  s'emplenen.  El servei de 
Gestió patrimonial i contractació truca a l'empresa i aquesta recull el 
material a reciclar. L'empresa fa arribar a la UPF els documents de l'Agència de Residus de Catalunya 
conforme el material s'ha entregat. 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  

Objectiu 5: Ús racional dels recursos. De la societat de consum al consum responsable 
5.3. Recollida selectiva de residus 
5.6 xarxes d’interanvi 

DURADA 2017 

VALORS A DESTACAR 

Interacció cultural de la Universitat cap a la ciutat. Exposició d’obres que abans no estaven a l’abast del 
públic. Reforç de les relacions amb el món cultural i les basades en el coneixement. Dignificació cultural 
dels espais i les obres. Col·laboració amb altres institucions i serveis de la ciutat. 

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

josep.cubias@upf.edu – joan.trench@upf.edu – oriol.oliva@upf.edu 
 
COL·LABORADORS  

 

INDICADORS ASSOCIATS :   MATERIAL RECOLLIT 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:josep.cubias@upf.edu
mailto:joan.trench@upf.edu
mailto:oriol.oliva@upf.edu
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Bufet llibre 

Empatxa't de cultura. Tria i remena entre un munt 
de llibres i emporta't els que més t'agradin 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Bufet llibre neix amb l'objectiu d'oferir documents de forma totalment gratuïta que poden ser d'interès 
per a la comunitat universitària, pel barri i per a la ciutat en general, des de llibres especialitzats a 
novel·les en diferents llengües. Es tracta d'una iniciativa per a la reutilització dels llibres o altres 
documents que, per motius diversos (duplicats, temàtica o tipologia documental no adient, etc.), no 
s'integren al fons bibliogràfic de la Biblioteca. Volem donar una segona oportunitat en aquests 
documents.  Aquest projecte es va iniciar el mes de juny del 2017 i, des d'aleshores, s'organitza una 
setmana cada trimestre del curs acadèmic a la Biblioteca/CRAI del Poblenou. 
OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

7. Benestar de les persones Indicador. De la ciutat acollidora a la ciutat cohesionada  

7.5. Accés a l’oferta cultural  

7.6. Satisfacció ciutadana 
DURADA 

11-15 desembre 2017 
VALORS A DESTACAR 

Col·laboració, integració, reciclatge 
IMPULSOR  

Biblioteca/CRAI de la UPF 
CONTACTE 

Anna Magre Universitat Pompeu Fabra anna.magre@upf.edu www.upf.edu/biblioteca-informàtica 
COL·LABORADORS 

-- 

INDICADORS ASSOCIATS 

Bona acollida. S'han fet tres edicions i han sortit 400 documents (llibres, revistes i dvd) de mitjana cada 
edició. 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Ampliació dotació contenidors de reciclatge 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La UPF ha ampliat la dotació de contenidors de 85L de reciclatge d’envasos, de matèria orgànica i de 
paper, així com de rebuig, que ja tenia distribuïts pels edificis del campus de la Ciutadella. S’ha fet un 
reforç als edificis de Jaume I i de Roger de Llúria. En els edificis de Ramon Turró 13 i de Mercè Rodoreda 
23 i 24, se n’han instal·lat de nous per ajudar a augmentar la recollida selectiva de deixalles susceptibles 
de ser reciclades així com aquelles que no ho són perquè es llencin en els contenidors de rebuig.   

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  5.9 

DURADA PERIÒDIC 

VALORS A DESTACAR 

S’han dissenyat nous adhesius en els quals s’ha combinat imatges de pictogrames amb frases curtes en 3 
idiomes: català, espanyol i anglès. La idea és que la informació sigui entenedora per a tota la comunitat 
universitària de la UPF, tant la del país com la forania, i ajudi a identificar, fàcilment, el tipus de deixalla 
que ha de dipositar a cadascun dels contenidors. 

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació (rafael.amo@upf.edu) 
COL·LABORADORS  

INDICADORS ASSOCIATS CONTENIDORS INSTAL·LATS 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Ampliació dotació i reubicació contenidors 
de piles 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La UPF ha ampliat la dotació de contenidors de reciclatge de piles en els edificis dels seus campus i ha 
reubicat aquells contenidors que no estaven prou visibles per als usuaris.  

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  

5.9 

DURADA PERIÒDIC 

VALORS A DESTACAR 

Potenciar la recollida de piles a tots els edificis dels campus de la UPF gràcies a la instal·lació de més 
contenidors i a la visualització d’aquells que no estaven prou a l’abast dels usuaris. 

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació (rafael.amo@upf.edu) 
COL·LABORADORS  

Unibat  

INDICADORS ASSOCIATS CONTENIDORS INSTAL·LATS 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Identificació contenidors de reciclatge de 
paper 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

L’empresa NDAVANT lliura, a sol·licitud de la UPF, contenidors per a la recollida selectiva de paper i 
cartró. En el contenidor no hi ha cap pictograma que indiqui aquesta finalitat. S’ha facilitat a NDAVANT 
un disseny per ser imprès, en format DIN-A3, en una etiqueta adhesiva per ser aplicada en el frontal 
del contenidor per identificar-lo com a reciclatge de paper i cartró. 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT   5.9 

DURADA PERIÒDIC 

VALORS A DESTACAR 

En el disseny de l’etiqueta s’hi ha combinat pictogrames amb frases curtes en 3 idiomes: català, 
espanyol i anglès perquè tota la comunitat universitària de la UPF, tant la del país com la forània, pugui 
identificar, fàcilment, el tipus de contingut a dipositar dins d’aquest contenidor. 

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació (rafael.amo@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

Multiserveis NDAVANT, SL 

INDICADORS ASSOCIATS IDENTIFICADORS INSTAL·LATS 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Donació d’ordinadors a escoles i ONGs 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La UPF fa donacions d'ordinadors (sense sistema operatiu), que ja no són útils per les necessitats 
 de la comunitat universitària, a escoles o ONGs. Per accedir a una d'aquestes donacions cal adreçar-se 
al Vicerectorat de Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat.  

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  

Objectiu 5: Ús racional dels recursos. De la societat de consum al consum responsable 
5.3, 5.6 
 

DURADA 2017 

VALORS A DESTACAR 

Interacció cultural de la Universitat cap a la ciutat. Exposició d’obres que abans no estaven a l’abast del 
públic. Reforç de les relacions amb el món cultural i les basades en el coneixement. Dignificació cultural 
dels espais i les obres. Col·laboració amb altres institucions i serveis de la ciutat. 

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

Vicerectorat. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat (vr.csocial@upf.edu) 
 
COL·LABORADORS  

 

INDICADORS ASSOCIATS ORDINADORS DONATS 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Vols ser sostenible? Vine amb la teva tassa! 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Als campus de la UPF hi ha instal·lades màquines expenedores de begudes calentes que permeten que 
l’usuari/a pugui prendre’s la beguda que esculli portant la seva tassa i així pot contribuir a reduir 
l’emissió de les deixalles plàstiques com ara els gots per a begudes.  

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  5.8 

DURADA PERIÒDIC 

VALORS A DESTACAR 

A més d’estalviar l’ús de gots de plàstic, es recompensa a l’usuari/a amb un descompte de 0,05 cts. 
sobre el preu de la beguda que es pren.  

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

Martí Boleda (marti.boleda@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

UPF Sostenible - Ivsiberica.com – Servei de Gestió Patrimonial i Contractació  

INDICADORS ASSOCIATS  NOMBRE GOTS D’UN SÒL ÚS VS TASSES O GOTS REUTILITZABLES 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Nou protocol de reducció de plàstics de la 
UPF 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica i ser més sostenibles, la Universitat acaba d’elaborar un 
nou protocol de reducció de plàstics amb el qual preveu substituir les ampolles de plàstic per gerres de 
vidre. El protocol s’ha concebut per reduir l’ús de plàstics a la Universitat davant els perills 
mediambientals de continuar amb aquest model insostenible per al planeta, i per això se n’està 
estudiant la implantació als diferents campus. 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  5.8 

DURADA PERIÒDIC 

VALORS A DESTACAR 

aquest té per objectiu substituir a les reunions i als actes públics les ampolles de plàstic per gerres de 
vidre omplertes amb aigua filtrada. Actualment s’està fent una prova pilot a l’edifici Mercè i, per tal 
d’implementar-la, s’han instal·lat filtres d’aigua a diversos llocs de l’edifici. 

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

Martí Boleda (marti.boleda@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

UPF Sostenible – Servei de Gestió Patrimonial i Contractació  

INDICADORS ASSOCIATS  NOMBRE DE GERRES DE VIDRE VS AMPOLLES DE PLÀSTIC 
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Cartells sobre reciclatge a la UPF 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Per celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, UPF Sostenible va preparar una exposició 
de cartells amb dades sobre el reciclatge a la Universitat. Es van elaborar tres peces en color amb 
informació sobre els productes que es reciclen anualment a la UPF, així com dos panells informatius 
sobre la vida del plàstic i del paper si se'n fa un sol ús i si es recicla. A més, es va exposar durant la 
setmana una mostra a tots els campus, així com a l'edifici Mercè. 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 6.5, 6.9, 9.10 

DURADA 

 2017 

VALORS A DESTACAR 

Es tracta d'una acció comunicativa i pedagògica per conscienciar la comunitat universitària. 
 

IMPULSOR  UPF 

CONTACTE 

Martí Boleda, UPF Sostenible (marti.boleda@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

--- 

INDICADORS ASSOCIATS   INDICADORS DE LA PRÒPIA CARACTERITZACIÓ 

MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Guia de bones pràctiques en sostenibilitat 
Conjunt de guies dirigides a estudiants, docents i a l'elaboració de 
càterings sostenibles 
 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Les bones pràctiques en sostenibilitat són un fet comú per a totes les persones: apagar els llums, 
tancar l’aixeta o pujar per les escales són petites accions que tothom podem fer per millorar la qualitat 
del nostre medi ambient. Tanmateix, a UPF Sostenible som conscients que les necessitats dels alumnes 
i dels professors no són sempre les mateixes. Per això hem elaborat dues guies de bones pràctiques 
que us ajudaran a ser una mica més sostenibles! A més, per altra banda, també hem elaborat una guia 
de bones pràctiques en sostenibilitat per a càterings. Un càtering sostenible es distingeix d’un de 
convencional perquè segueix una estratègia de reducció de residus i d’impacte ambiental. Amb un 
petit canvi d’hàbits, podem aconseguir grans resultats! 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  6.9, 9.10 

DURADA 

Editades al 2017 
VALORS A DESTACAR 

Són unes guies de caire comunicatiu i pedagògic que estan disponibles a la web d'UPF Sostenible i es 
promocionen especialment durant la Setmana de la Prevenció de Residus de la UPF. 

IMPULSOR  UPF 

CONTACTE 

Martí Boleda, UPF Sostenible (marti.boleda@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

--- 

INDICADORS ASSOCIATS GOOGLE ANALYTICS 

MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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Recicla bé! 
Campanya de sensibilització sobre el reciclatge a la Universitat 
  
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

A la UPF Sostenible hem volgut posar especial èmfasi en el fet que no n'hi ha prou reciclant, sinó que 
s’ha de reciclar bé. Una vegada els residus s’han reutilitzat i reduït, s’han de ficar en el contenidor 
corresponent. Tot el que no se separa i va a la fracció resta és cremat, de manera que no es pot tornar 
a utilitzar i perjudica el medi ambient. Per això, aprofitant la celebració de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, vam presentar uns cartells informatius amb els residus que es produeixen més 
sovint a la Universitat, així com els contenidors en els quals s’han de llençar. Durant la setmana els vam 
distribuir als diferents campus en els punts estratègics on es llença més brossa. 

OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  6.9, 9.10 

DURADA 

Iniciada 2017 
VALORS A DESTACAR 

Són uns cartells de comunicatiu i pedagògic que estan disponibles a la web d'UPF Sostenible i es 
promocionen especialment durant la Setmana de la Prevenció de Residus de la UPF. Tenen l'objectiu 
de sensibilitzar a la comunitat universitària. 

IMPULSOR  UPF 

CONTACTE 

Martí Boleda, UPF Sostenible (marti.boleda@upf.edu) 
COL·LABORADORS 

--- 

INDICADORS ASSOCIATS  NOMBRE DE COMUNICATS I ACTIVITATS ASSOCIADES 

MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 
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UPF Art Track 
  
DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

UPF Art Track és una manera original de vincular universitat, art i cultura, oferint al públic el seu 
patrimoni artístic. Es tracta d’una visita guiada pels emblemàtics edificis del campus de la Ciutadella on 
el visitant podrà gaudir i experimentar les creacions que artistes contemporanis de projecció 
internacional han donat a la Universitat (com Miquel Barceló, Susana Solano, Eduardo Chillida, Roy 
Lichtenstein, Frederic Amat); edificis com ara el Dipòsit de les Aigües i la Sala de la Reflexió de Tàpies, 
un espai singular i centre neuràlgic del recorregut. Les visites es fan dues vegades a la setmana 
(dimecres al matí i divendres tarda) de la mà d’estudiants en pràctiques, formats per fer de guies d’art. 
S'oferten les visites en català, castellà i anglès. El circuit està adaptat a persones amb mobilitat reduïda. 
Les visites s'ofereixen al públic general els dimecres i divendres però també hi ha la possibilitat de 
concertar grups en altres dies i horaris. 
OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  

7.5. Accés a l'oferta cultural 

DURADA DES DE 2016 

VALORS A DESTACAR 

Interacció cultural de la Universitat cap a la ciutat. Exposició d’obres que abans no estaven a l’abast del 
públic. Reforç de les relacions amb el món cultural i les basades en el coneixement. Dignificació cultural 
dels espais i les obres. Col·laboració amb altres institucions i serveis de la ciutat. 

IMPULSOR  UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

CONTACTE 

Pàgina web: https://www.upf.edu/web/art-track/ - Correu electrònic de contacte: arttrack@upf.edu 
COL·LABORADORS  

Ajuntament de Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CoNCA (Consell 
Nacional de la Cultura i les Arts), Fundació Antoni Tàpies, Fundació Vila Casas, Barcelona Circuit d'Art 
Contemporani, Epson i Google Arts & Culture.  

INDICADORS ASSOCIATS NOMBRE DE VISITANTS EN EL PERÍODE JUNY 2016 - JUNY 2017: 345 PERSONES.  
MATERIAL GRÀFIC/ IMATGES 

   

 
 

https://www.upf.edu/web/art-track/
mailto:arttrack@upf.edu
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Indicadors de seguiment: 

 

 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 
l’indicador al cap 

d’un any 

Estat actual 

Data: 

1r any 

Data: 

2n any 

Data: 

Façana vegetal a l’àgora del campus de la 
Ciutadella 

Metres quadrats  En progrés   

Coberta verda a l’edifici Mercè Rodoreda Metres quadrats  Implantada   

Adquisició d’una furgoneta elèctrica   Adquirit   

Reciclatge de material informàtic Material recollit     

Bufet llibre 
S'han fet tres edicions i han sortit 400 
documents de mitjana 

 
Campanyes 
periòdiques 

  

Ampliació dotació contenidors reciclatge Número de contenidors nous     

Ampliació i reubicació contenidors de piles Número de contenidors nous     

6.  Avaluació 
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Identificació de contenidors de reciclatge de 
paper 

Indentificadors instal·lats     

Donació d’ordinadors a escoles i ONGs Ordinadors donats     

Campanya: Vols ser sostenible? Vine amb la teva 
tassa! 

  
Campanyes 
periòdiques0 

  

Nou protocol de reducció de plàstics de la UPF   En progrés   

Cartells sobre reciclatge a la UPF   
Campanyes 
periòdiques 

  

Guia de bones pràctiques en sostenibilitat Google Analytics  
Campanyes 
periòdiques 

  

Campanya: Recicla bé!   
Campanyes 
periòdiques 

  

UPF Art Track 
Nombre de visitants en el període juny 
2016 - juny 2017: 345 persones 

 En progrés   
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
relacionades amb les actuacions del Pla d’acció: 
 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.  Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

8.  Col·laboracions i treball en xarxa 

La Fàbrica – Barcelona + Sostenible 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Agència de Residus de Catalunya 
Universitats 
Rezero 
Plan A 
 
 
 

9.  Observacions 

Abans de la redacció d’aquest pla ja s’estava fent una gestió de residus però sense la unicitat i globalitat 
que aquest li dóna. Amb aquest pla pretenem millorar totes les actuacions que s’estaven realitzant i 
incorporar aquelles que no havíem pogut encara emprendre. 
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http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf

