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Medi Ambient de la UDL

Entenen que la Universitat és una entitat clau que ha d’actuar
com a exemple per a la resta de la societat mitjançant la recerca
de solucions a la manca de recursos naturals i als problemes
mediambientals que es generen a partir de les activitats de
docència i recerca dins de la Universitat.
El  és fruit de la portal de Medi Ambient de la UdL
consciència creixent cap al nostre entorn. La Universitat
com a centre formador d’estudis superiors ha de prendre
part de la lluita contra el Canvi Climàtic, el malbaratament
de recursos naturals i energètics...

Entenen que la Universitat és una entitat clau que ha
d’actuar com a exemple per a la resta de la societat
mitjançant la recerca de solucions a la manca de recursos
naturals i als problemes mediambientals que es generen a
partir de les activitats de docència i recerca dins de la
Universitat.

La UdL compta amb diferents serveis i oficines, així com de la Comissió de Medi Ambient per dur a terme les
polítiques medio ambientals.

L’  planifica i executa obres amb criteris de sostenibilitat. A mode d’exemple,Oficina Tècnica d’Infraestructures
en els darrers anys han dut a terme la instal•lació de plaques fotovotovoltàiques, sistemes d’aprofitaments
d’aigües a Cappont o millores en l’aïllament tèrmic de les finestres.

L’  vetllen per la inclusió de clàusules medioambientals en els diversos concursos.Àrea de Compres i Gerència

Alhora, el   ofereix un préstec de bicicletes i la venda de productesServei d’Atenció i Informació Universitària
que contribueixen a la reducció de residus com el boc’n roll o les bosses de roba. [+] [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ ]

La Universitat de Lleida mitjançant la   vol proporcionar el desenvolupament, com aComissió de Medi Ambient
valors fonamentals, de la qualitat en totes les seves activitats i el millor ús dels recursos disponibles tenint
present com a premissa el respecte al Medi.

La Comissió de Medi Ambient constituïda per membres representatius del professorat, el personal
d’administració i serveis i l’estudiant es una comissió integrada dins el Vicerectorat d’Infraestructures i
Tecnologies de la Informació.
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LA UNIVERSITAT DE LLEIDA ACTUALMENT
ESTÀ ADHERIDA A:

- La xarxa d’ecoentitats de la ciutat de Lleida promoguda per l’Ajuntament de Lleida [+] [ 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/ecoentitats ]
- Les campanyes de Xarxa Retorna i Estratègia Residus Zero de la Fundació Privada Catalana de Prevenció de
Residus i Consum Responsable [+] [ http://www.residusiconsum.org/ ]
- Xarxa Compra Reciclat de la l’Agència de Residus de Catalunya [+] [ http://xcr.arc.cat/web/guest/coneixxcr ]
- La Universitat participa en les reunions periòdiques de la CRUE en temes de sostenibilitat
 

 

 

http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/ecoentitats
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/ecoentitats
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/ecoentitats
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/ecoentitats
http://www.residusiconsum.org/
http://xcr.arc.cat/web/guest/coneixxcr
http://xcr.arc.cat/web/guest/coneixxcr

