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El Concurs d’ Idees Ambientals de la UPC es va crear ara fa 10 anys arrel del 

naixement del  Pla de Medi Ambient de la UPC, que va estar la primera resposta de la 

universitat per afrontar el repte de reduir l’ impacte ambiental com a organització i el 

compromís en la consecució d’un desenvolupament sostenible. 

 

Per assolir aquest objectius estratègics es va apostar per impulsar un model 

ambientalitzador integrador que incidís en tots els àmbits de la universitat (formació, 

recerca, vida universitària, comunicació i sensibilització), tot fomentant la participació i 

corresponsabilitat de tots els agents de la comunitat universitària. 

 

Es d’aquesta manera com el Servei d’ Activitats Socials de la UPC, Univers, que té com 

a un dels seus objectius general fomentar i integrar les diferents manifestacions de 

caràcter no estrictament acadèmiques o científiques de la cultura actual, es planteja 

contribuir en la sensibilització i conscienciació de la comunitat pel que fa als aspectes 

mediambientals, i col·laborar així en l’assoliment d’objectius definits pel Pla de Medi 

Ambient. Amb aquesta intenció és com neix el Concurs d’ Idees Ambientals. 

 

El Concurs d’ Idees Ambientals de la UPC originàriament ( 1997-1998) volia  estimular 

el naixement d’idees innovadores i creatives que sumessin en el projecte compartit de 

reduir l’ impacte ambiental  en el context universitari, amb la convocatòria de les 

propostes presentades per membres de les comunitats universitàries de la xarxa 

d’universitats catalanes. 

 

Els dos primers anys el tema objecte del Concurs va ser una temàtica generalista: La 

UPC i el medi Ambient. 

A partir del tercer any es va acotar el tema proposat i a més es va plantejar que la idea 

del concurs havia de ser aplicable a la universitat. 

Els temes proposats van ser: 

- Preservació i millora ambiental del llac de Torre Girona  (1999-00) 

- Com es poden reduir els residus a la universitat  (2000-01) 

 

 

En aquest primers anys, es va aconseguir el patrocini d’una empresa externa que va 

servir per dissenyar i difondre un element de comunicació (gadget) entre la comunitat 

universitària UPC amb les bases del Concurs. 

 



Paulatinament amb la incorporació a com patrocinadors i col·laboradors del Concurs de  

l’ Entitat Metropolitana del Medi Ambient,  la Direcció d’ Educació i  Participació 

Ambiental de l’ Ajuntament de Barcelona i més tard de la Diputació  de Barcelona 

(Servei de Medi Ambient) es van anant modificant els objectius i bases de la 

convocatòria. 

 

- Objectiu general: :  Idees que aportin solucions innovadores per afrontar els 

principals reptes ambientals del món local, especialment dels àmbits 

universitaris i d’educació. 

- Objectius específics: 

• crear projectes (idees) innovadors i aplicables dins l’àmbit universitari, 

educatiu i de lleure 

• incrementar la sensibilització de les diferents comunitats educatives i de 

lleure 

• assumir com a institució la responsabilitat ambiental i social que li 

pertoca 

• ser una universitat oberta, dinàmica i generadora de professionals 

conscients i responsables davant els reptes sostenibles, 

 

S’incorpora , doncs,  una convocatòria oberta on es valoren les propostes adreçades a 

cercar solucions en relació amb les activitats quotidianes, incidint en les accions que es 

poden realitzar com a consumidors i usuaris en general, especialment esment a les 

propostes orientades al món escolar. 

 

Les temàtiques en els darrers 5 anys han estat: 

- Estalvi energètic (02-03) 

- Més amb menys : la prevenció i minimització de residus (03-04) 

- 35 hores verdes : millorem ambientalment els espais de treball i les aules (04-05) 

- Kioto més a prop (05-06) 

- L’ Ecodisseny , eina clau per al desenvolupament sostenible (06-07) 

 

 

En resum, en aquests 10 anys s’han general idees per: 

reduir el consum d’aigua 

promoure l’ús de la bici per anar  a la UPC 

estalviar recursos (suport digital com  a eina docent) 

reutilitzar cartutxos de tinta 

optimitzar l’ús del correu intern (sobres multiús) 

impulsar la recollida selectiva dels residus 

ambientalitzar els campus (aules verdes) 

estalviar energia en l’ús de l’entorn informàtic 

fomentar l’ús de l’energia solar 

 

 

El jurat ha estat i està format per persones relacionades amb el món professional  de 

medi ambient i educatiu i representants d’entitats i institucions col·laboradores. El jurat 

fa una selecció de les propostes en funció de criteris de qualitat tècnica, originalitat i 

viabilitat d’execució. 

 

 



 

 

 

Difusió i promoció del Concurs: 

El Concurs utilitza diferents mitjans per a  donar a conèixer el Concurs. 

1. Distribució d’un gadget reciclat / reutilitzables (drap de roba, bossa de roba, 

carpeta de paper reciclat, alfombreta d’ordinador, manyopla de cuina, tassa 

d’oficina, bombeta de baix consum, safata per a posar paper a reutilitzar, ...) 

2. Cartells 

3. Web principal,  http: //www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals 

4. Agenda de correu electrònic 

5. Enviament  a associacions UPC i ambientals, 

6. Difusió mitjançant les Institucions col·laboradores 

7. Altres elements (premsa, altres webs, díptics, ....) 

 

 

La participació i presentació de les propostes ha estat molt  desigual al llarg de la vida 

d’aquest 10 anys de concurs.  Va iniciar-se amb 26 projectes, baixant a 6 projectes  els 

anys 2000 i 2001 tornant a pujar a 30 projectes (2003)o  21 projectes (2005) entre la 

convocatòria oberta i universitària. En total han estat 153 els projectes presentats. 

 

 

En aquest moments les dificultats més importants del Concurs les tenim en: 

- Arribar amb més intensitat a les escoles i entitats educatives, algunes d’elles ja 

participants en projectes escolars (escoles verdes, agenda 21 escolar,..) i obtenir 

idees i projectes més treballats i amb més qualitat. 

- Incidir  més en el col·lectiu del professorat UPC coneixedor de temes ambientals 

i departaments relacionats, perquè ells son els transmissors més importants vers 

l’estudiantat. 

- La temàtica. Algunes idees ja estan esgotades i ens és difícil trobar aquella 

referència que suposi una motivació especial per  a la presentació dels projectes / 

idees. 

- L implantació a la UPC d’idees o projectes guanyadors, tant per la pròpia 

dificultat de la mateixa idea com sobretot pels mínims recursos disponibles de 

que es disposen. 

 

 

 

El Concurs d’ Idees Ambientals ha esdevingut, fins ara,  una iniciativa pionera en el 

conjunt de les universitats catalanes, a la vegada que ha suposat una acció estratègica de 

cara a fomentar la sensibilització ambiental en els centres educatius. 
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