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Per segona vegada el Vicerectorat de Comunitat Universitària a través del programa UIC + Sostenible, 
posa a l’abast de la comunitat universitària unes sessions i uns punts de trobada per informar-se, 
reflexionar i presentar propostes de millora per un desenvolupament humà més sostenible. Aquest any 
2011 el Taller se centra en el consum responsable com a manera de viure la sostenibilitat en l’àmbit 
quotidià.

En aquesta jornada es reflexionarà d’una manera interdisciplinària (amb la participació d’alumnes 
i professors de diferents centres acadèmics i personal no docent) per intentar contribuir a fer una 
societat més justa i solidària.

No és una tasca fàcil en una societat materialista i còmoda en la qual els ciutadans estem abocats a 
consumir contínuament i d’una manera immediata. Per això des de la universitat cal desenvolupar els 
valors que ajuden a tenir cura del planeta, això és, tenir cura de les persones i dels recursos. 

L’assistència i participació en aquest taller possibilita l’obtenció de:
· 1 crèdit de lliure configuració (alumnes de llicenciatura o diplomatura).
· Diploma de suplement al títol (alumnes de grau).

Objectius del Taller
1. Aprofundir en les interrelacions socials, econòmiques i mediambientals de la sostenibilitat.
2. Reflexionar de forma conjunta alumnes de diferents facultats, professors i professores i personal no 

docent.
3. Adquirir coneixements per saber per què cal tenir un comportament sostenible i aprendre estratègies 

per fer-ho de forma senzilla.
4. Exposar a la resta de la comunitat universitària objectes elaborats amb materials reciclats. 

En definitiva, és una forma d’adquirir coneixement de manera transversal entre tota la comunitat 
universitària.

Inscripció online a www.uic.es/sostenible            Programa



Programa 1 de febrer de 2011

10.15 h El canvi climàtic. Conseqüències socioambientals. 
Dra. M. del Carme Llasat. 
Directora del Grup GAMA i membre del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). 

Lloc: Saló de Graus

Informació i tallers sostenibles: 
cuina i forn solar.
Exposició Reciclats UIC.

11.30 h Què vol dir consumir responsablement i com fer-ho? 
Sra. Patricia Cantarell, de l’ONG Intermón Oxfam.

Lloc: Saló de Graus

13.00 h Workshop interfacultatiu: Alternatives al 
consumisme.
Moderat pels professors: 
Dr. Toni Sellas i Dr. Salvador Vidal.

Lloc: Aula Jardí

14.00 h Tallers de reciclatge: caixes nius d’ocells, confecció 
d’accessoris.
Professor Sr. Eduard Martorell i alumnes.

Lloc: Aula Jardí Lloc: Passeig de la Fontana

16.00 h Les respostes econòmiques i socials als problemes 
ambientals. Sr. Manuel Ludevid. 
Economista i historiador. Consultor en gestió 
ambiental de l’empresa. Professor de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

Lloc: Saló de Graus

Informació i tallers sostenibles:  
agricultura ecològica.
Exposició Reciclats UIC.

Lloc: Passeig de la Fontana
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