
 CAMPANYA MEDI AMBIENT

Barcelona, 6 de novembre de 2009

Benvolguda vicerectora Emma Rodero,

Des de la  Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya de la Universitat 
Pompeu Fabra li enviem aquest document en relació a una nova campanya 
que hem posat en marxa aquest nou curs des del nostre sindicat:

La FNEC per a una UPF més respectuosa amb el medi 
ambient:

En motiu  de  la  trobada  de  Barcelona  Climate  Change  Talks  2009,  que  se 
celebra  del  2  al  6  de  novembre  a  Barcelona,  la  FNEC-Federació  Nacional 
d’Estudiants de Catalunya vol fer arribar al Rector de la Universitat Pompeu 
Fabra propostes per a fer de la UPF una universitat més compromesa amb 
l’entorn. Des de la FNEC considerem que la UPF ha de reduir la seva petjada 
ecològica, tot degradant el mínim possible el medi ambient i millorant la qualitat 
de vida dels estudiants i, de retruc, de la societat.

PER UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

APARCAMENT DE BICICLETES PRIVAT 

Instal·lació d’un aparcament automàtic de bicicletes a la zona de l’Àgora Jordi 
Rubió i Balaguer del Campus Ciutadella (o en el pàrquing de B:SM) i a l’entrada 
de l’Edifici Tànger del Campus de la Comunicació Poblenou.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Aparcament  automàtic  de  bicicletes  subterrani  estil  Bigloo  o  Biciberg  de 
l’empresa ma-SISTEMAS, s.l.  Reb i torna la bicicleta a peu de carrer i -en 30 
segons,- a més a més, permet guardar altres elements necessaris per a el seu 
ús, com la bossa o el casc. Funciona amb targeta xip i tenen una capacitat de 
fins a 90 bicicletes. Buscar formes de finançament mitjançant la publicitat en els 
mateixos aparcaments i/o targetes.

Amb  aquests  pàrquings  s’evitarien  situacions  com  ara  la  que  exposava  el 
16/10/09 a la Vanguardia un estudiant de la UPF que va veure furtada la seva 
bicicleta  durant  el  dia  en el  pàrquing  de Bicicletes  de Ciuatdella  a  més  de 
promoure l’ús d’un sistema de transport sostenible com la Bicicleta.
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APARCAMENTS DE BICING

Sol·licitar  a l’empresa B:SM,  responsable  del  servei  de Bicing la instal·lació 
d’estacions  de  Bicing  al  carrer  de  Roc  Boronat  i  Tànger,  just  a  l’accés  als 
Edificis del Campus de la Comunicació. Sol·licitar la instal·lació d’una estació 
de Bicing a la Plaça de la Mercè, millorant l’accessibilitat al servei del PAS que 
treballa a l’Edifici del Rectorat i els estudiants que l’han de visitar. Demanar a 
B:SM que realitzi  un  estudi  de  la  demanada  i  el  fluxe  de  bicicletes  en  les 
estacions  de  la  rodalia  del  Campus  de  Ciutadella  amb  la  finalitat  poder 
gestionar millor la distribució de les bicicletes en les franges horaries amb més 
demanda.

FOMENT  DE  PARTICIPACIÓ  EN  LA  PLANIFICACIÓ  I  LA  GESTIÓ  DE 
MOBILITAT

Fomentar la participació de la Institució als comitès de clients de les operadores 
de transport i difusió entre els estudiants de la participació en els comitès per 
tal  de  fer  arribar  propostes  a  les  mateixes  operadores  a  través  dels 
representants de la Universitat.
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PER A UNA GESTIÓ MÉS EFICIENT DELS RECURSOS 
NATURALS

AIGUA

- Reduir el consum d’aigua mitjançant la instal·lació de reductors de cabal a les 
aixetes i de cisternes amb sistemes de doble descàrrega als wàters. 

-  Instal·lació  de sistemes de recuperació  d’aigües grises  i  d’aigües pluvials. 
Escalfament de l’aigua mitjançant plaques solars tèrmiques.

PAPER

-  Utilització  de  paper  reciclat  i  sense  blanquejar  per  part  de  l’empresa  de 
reprografia i les seves fotocopiadores.
-  Incorporació  de la  impressió  o  fotocopia  a  doble cara  per  defecte  en  les 
màquines  de  l’empresa  de  reprografia  i  també  les  impressores  del  PAS. 
Abaratir, gràcies l’estalvi de paper, el cost de les fotocopies a doble cara.

PER A UNA REDUCCIÓ DELS RESIDUS

Foment de la recollida selectiva. Instal·lació de punts de recollida selectiva de 
matèria orgànica, rebuig, envasos i llaunes, vidre i paper en els diferents espai 
de la Universitat  en funció de les necessitats.  Fer que aquests punts siguin 
compactes i que tinguin sempre l’opció de “rebuig”. Incentivar el reciclatge de 
paper  en  punts  com  en  les  entrades  (on  es  distibueix  publicitat)  o 
bibloteques/crais  mitjançant  la  instal·lació  de  contenidors  específics  per  a 
paper.
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