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5a. Setmana de la Sostenibilitat a la UdL 
Notícies de les entitats 
 

Del 19 al 25 de març, la Comissió de Medi Ambient de la UdL 
hem organitzat la 5a. Setmana de la Sostenibilitat, al voltant 
de la temàtica de l'energia, incidint en l'estalvi energètic i en 
les energies renovables. 
 
Algunes de les activitats que s'hi han desenvolupat han estat: 
- Xerrada "Com elaborar biodièsel casolà?". 
- Visita guiada a la planta de biogàs de Torregrossa. 
- Taula rodona "Quin o quins models energètics són viables? 
Sol, vent, aigua, petroli, energia nuclear..." 
- Xerrada: "Vols estalviar amb la factura d'electricitat? 
Optimització de la factura i estalvi energètic", amb Intiam 

Ruai. 
- Taula rodona amb els partits polítics que han concorregut als comicis municipals sobre "Propostes 
mediambientals per a la ciutat de Lleida". 
 

............................................................................................................................................................ 
 

Estalvi energètic a la Subdelegació de Defensa de Lleida 
Notícies de les entitats 
 
Durant l'any 2014 la Subdelegació de Defensa a Lleida ha realitzat tres accions significatives per a la 
reducció del consum d'energia elèctrica i gasoil de calefacció de la Subdelegació. Aquestes mesures han 
proporcionat un estalvi energètic anual respecte l'any 2013 del 23,7%.  
 

La primera acció ha estat el reagrupament de les diferents àrees i 
negociats existents en altres espai per tal de reduir els metres cúbics de 
les zones a escalfar per reduir la despesa energètica. 
 
La segona mesura, i potser la més significativa, ha estat la de portar un 
control diari per part del personal de manteniment de les temperatures en 
les diferents dependències (hivern < 22º C, estiu > 25ºC.). Aquesta 
mesura ha permès un control de la despesa energètica dins de l'horari 
laboral, i evitar el consum innecessari fora de l'horari laboral  
 
. Com a exemple d'aquesta mesura és la detecció de despesa energètica 
derivada de l'oblit d'apagar equips elèctrics després de l'horari laboral. 

Aquest exemple ressalta en una estadística de consum diari, ja que és fàcil determinar aquella despesa 
energètica que sobresurt de la mitjana diària i facilita que tot el personal s'impliqui en l'estalvi energètic al 
tenir informació dels consums innecessaris que es produeixen diàriament. Amb aquesta mesura s'ha 
constatat un estalvi elèctric d'un 10% anual. 
 
La darrera mesura ha estat la regulació d'obertura i tancament de la caldera de gasoil periòdicament. 
Aquesta acció ha permés que, al prendre mesures diàries de les temperatures ambientals de les diferents 
dependències, s'hagi pogut regular la caldera amb certa previsió, depenent de l'època de l'any en què 
s'estigui i les temperatures exteriors.  



A més, el fet de mantenir temperatures adequades en els llocs de treball ha evitat que el personal utilitzi 
altres sistemes de generació de calor com calefactors elèctrics que requereixen una despesa elèctrica molt 
superior a la raonable. 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Estalvi de paper i estalvi energètic al Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida 
Notícies de les entitats 
 
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, conjuntament amb les 
seves empreses i entitats coparticipants que comparteixen edifici, la Fundació Lleida Solidària i ASP 
Corredoria d’Assegurances, continuem amb una progressiva eliminació de paper, fent servir el correu 
electrònic com a mitjà principal de comunicació. 
Així, s'utilitza el Visat Digital (tramitació d’expedients via telemàtica), i el Despatx AT (els col·legiats tenen 
accés directe al seus treballs a través de la web del Col·legi).  
També treballem en la disminució del consum energètic, millorant el sistema d’il·luminació amb bombetes 
de baix consum i reforçant l’aïllament de les portes. 
Finalment, una altra novetat que hem incorporat és que hem prescindit de la bomba que utilitzàvem per al 
reg dels jardins del nostre edifici, agafant l’aigua directament del carrer i així reduint encara més el consum 
energètic. 
 

 
 
 
 
 

 
......................................................................................................................................................................... 
 

Prosec: més accions sostenibles amb avaluació 
Notícies dels centres 
 

A Prosec  formem part des de fa poc de la xarxa RS3S  (Red para 
la Sostenibilidad de Organizaciones del Tercer Sector), a partir de 
la qual podem fer un seguiment del grau d'assoliment de les  
accions que estem desenvolupant. Així amb aquesta nova eina 
hem pogut constatar els següents graus d'assoliment de les 
diferents accions que estem portant a terme: 
 
 - Connectar els diferents centres de l’entitat en xarxa i amb un 
disc dur central que per evitar la impressió de documents podent-
los descarregar directament :30% de grau d'assoliment. 
- Adjuntar a tots els e-mails de sortida un missatge per evitar el 
impressió del propi e-mail :100% 

- Estudi del consum de calefacció i electricitat en alguns dels centres de Prosec per tal d’optimitzar la 
despesa i estalviar energia :60% 
- Col·laboració activa i participació en iniciatives municipals com per exemple l’hort urbà :10% 
- Col·laboració amb el Pati Obert. Impulsar activitats concretes en els centre educatius de l’entitat per 
millorar la conscienciació com sortides, tallers, jocs,... – en preparació/inici amb l’ajut dels voluntaris SVE. 
- Potenciar accions per la millora del reciclatge, optimització d’energia i contaminació acústica :10% 
- Activitats educatives de reciclatge i reutilització dels residus dels centres - en preparació/inici amb l’ajut 
dels voluntaris SVE 
 
Per altra banda s’han realitzat accions no descrites al projecte com:  
- Revisió dels indicadors  
- Recollida d’informació d’estalvi energètic i d’aigua. 
 
Així doncs  a partir de la utilització d'indicadors de la xarxa RS3S 
i amb la evolució del grau d'assoliment dels objectius que es volen aconseguir, tenim una informació molt 
útil de cara a programar els nostres objectius propers, així com la manera d'aconseguir-los. 
 
......................................................................................................................................................................... 



IPCENA celebra la Setmana de la Defensa del Medi Ambient 
Notícies de les entitats 
 

 
A IPCENA hem organitzat la Setmana de la Defensa del Medi Ambient, 
al voltant del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. 
 
Les activitats realitzades han estat: 
- Exposició "IPCENA: 25 anys defensant el medi ambient" , a la 
Biblioteca Pública de Lleida, des de l'1 de juny fins al 4 de juliol. 
liol d’IPCENA. 
- Taula rodona amb el grup GDMNS de la Segarra, Egrell, SAM de 
Tremp, plataforma de Gimenells i IPCENA, sobre "5 accions de defensa 
del medi ambient que han marcat la història": autovia Cervera - Igualada, 
vall d'Àrreu, Timoneda d'Alfés, Congost de Montrebei, abocador de 
Gimenells. 
- Projecció i col·loqui de "Les nostres energies", documental de 
Enginyers Sense Fronteres 
- Projecció de "Watershed: salvar el Riu Colorado" i "Explorar una nova 
ètica de l’aigua". 
- Acte reivindicatiu en denúncia a de la planta d’oleàcies que trobem al 
municipi de Borges. 

- Bicicletada des de Lleida fins l’espai natural de la defensa de la timoneda d’Alfés. 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Ambientalització a l’Ateneu Popular de Ponent 
Notícies de les entitats 
 

 
A l'Ateneu a més de continuar treballant per a l'ambientalització de la nostra 
entitat  desenvolupat en els cursos anteriors, amb accions  com  
- Canvi de bombetes incandescents per leds. 
- Separació de deixalles (paper, vidre, plàstics, orgànic i rebuig) 
- Estimular a les diferents seccions en l'estalvi i el bon ús de materials 
fungibles (paper, tòner, fotocòpies) , aigua, electricitat, gas i telèfon. 
 
Estem estudiant com a novetat les possibilitats del canvi de subministrament 
de botelles d'aigua per beure, per un sistema que redueixi les deixalles. 
 
 

 
......................................................................................................................................................................... 
 

La Subdelegació de Govern a Lleida, per l’estalvi de recursos 
Notícies de les entitats 
 

L'Equip d'Acció Mediambiental de la Subdelegació del Govern a 
Lleida ha aprofitat  la campanya de l'Ajuntament de Lleida "Fem 
menys brossa a les Ecoentitats", per tal d'incidir sobre la 
necessitat de reduir la generació de residus. 
 
La Subdelegació del Govern és Ecoentitat des de l'any 2009, 
participant en les campanyes divulgatives de l’Ajuntament i 
desenvolupant projectes anuals o bianuals, per tal de difondre 
bones pràctiques mediambientals i accions per construir una 
administració mediambientalment sostenible. L'actual projecte 
prima l'administració electrònica com a medi d'estalvi de temps i 
materials. 

 
......................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 



Mapa interactiu d’espais “Smart Green” a Lleida 
Notícies de Lleida 
 

La regidoria d’Horta i Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida ha 
impulsat la creació d’un mapa interactiu de punts “smart green” que 
geolocalitzen a la ciutat totes les iniciatives que són un exemple en 
l’aplicació de mesures de sostenibilitat. El nou mapa geolocalitza a la 
ciutat més d’una quarantena d’iniciatives i s'ha elaborat de manera 
participada durant tot el 2014 amb les propostes i suggeriments de 
diferents entitats i particulars. 
 
El mapa interactiu ofereix els detalls de 43 punts d’interès, organitzats 
per temàtiques i amb una fitxa detallada de les seves característiques.  
Alguns exemples d'aquests punts són: la Casa Passiva a l’Arborètum 
(bioconstrucció), el Parc Joc de la Bola (aprofitament d'aigua), les 
Escoles Joan XXIII, Pràctiques II, Enric Farreny i Frederic Godàs 
(instal·lacions fotovoltaiques - energia), el Camí del Riu i el Centre de 
Fauna de Vallcalent (espais verds), els Horts Urbans de Pardinyes Altes 

(Horta), el servei de préstec de bicicletes de la UdL (mobilitat) i les deixalleries municipals (residus). 
 
A més, per facilitar l’experiència al carrer (i anar descobrint in situ aquests punts) s’ha desenvolupat una 
aplicació mòbil, basada en realitat augmentada: Lleida Smart Green City des d’on es poden visualitzar els 
punts smart green segons diferents categories (bioconstrucció, energia, espais verds, horta, residus i 
aigua). 
 
La iniciativa s’ha desenvolupat gràcies a una subvenció  atorgada per la Fundación Española de Ciencia y 
Teconologia del Ministerio de Economia y Competitividad per al projecte “Ciencia y Tecnología para la 
Sostenibilidad Urbana: Avances inteligentes al alcance de tu mano” presentat per l’Ajuntament de Lleida 
 
Pots consultar el mapa a: www.ciutatdelfutur.cat/lleida-smart-green-map/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Exposició a Lleida: Som gent de profit 
Tria i remena / Us convidem... 
 

"Som gent de profit" és el títol de la campanya de 
sensibilització adreçada a la ciutadania endegada per 
l’Agència de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Té com a objectiu 
conscienciar la població de que malbaratant aliments 
llencem els diners que ha costat produir-los, els recursos 
naturals invertits i desaprofitem un recurs molt valuós. A 
Catalunya es llencen cada any 260.000 tones de menjar en 
bon estat, és a dir, que cada català malbarat 35 quilos 
d'aliments, que representa el menjar consumit durant uns 
25 dies. 
 
 

Aquesta campanya compta amb una exposició itinerant que estarà a Lleida la setmana del 19 al 23 
d’octubre de 2015 al Claustre del Campus del Rectorat  de la Pl. de Víctor Siurana. L'entrada és 
lliure. 
 
També al web de la campanya trobareu diferents recursos: calculadora de racions per ajudar a comprar en 
funció de les persones que menjaran i els plats a cuinar, informació i consells pràctics per conservar millor 
els aliments, i prevenir el malbaratament alimentari. 
 
Més informació: http://somgentdeprofit.cat/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
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Curs universitari de turisme de fauna 
Us convidem... 
 

Des de la Universitat de Lleida (Centre de Formació Contínua) i La Sabina 
(Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura), amb la 
col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, s'ha 
dissenyat el primer Curs d'Especialista Universitari en Turisme de Fauna, 
que s'impartirà entre l'octubre de 2015 i el maig de 2016. 
 
El curs està estructurat en tres mòduls (més un projecte final), que es poden 
cursar conjuntament o per separat com a cursos de curta durada: gestió 
turística en turisme de fauna; el negoci del "birding"; fotografia de fauna. 
Està adreçat a gestors d'establiments turístics, estudiants i llicenciats 
universitaris (suposa 15 crèdits europeus o ECTS), guies turístics, tècnics 
de les administracions, cicles formatius de les famílies agrària i d'hoteleria i 
turisme, ornitòlegs i naturalistes en general, gestors d'infraestructures per 
fotografiar fauna, fotògrafs de natura .... 
El curs vol ser rigorós i eminentment pràctic. El professorat prové tant del 
món acadèmic com de professionals amb experiències d'èxit en aquest 
camp. La matrícula està limitada a 20 alumnes i la pre-inscripció ja està 
oberta. El preu és de 810€ (260€/mòdul). 

 
Per a més informació o per a qualsevol aclariment, podeu consultar el web del curs, escriure a 
jordibas@gmail.com o trucar al tel. 973 40 20 45. 
Més informació i pre-inscripció al web del curs: www.ice.udl.cat/fc/curso/1089 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Bon estiu i fins al setembre! 
......................................................................................................................................................................... 
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