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L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) és una escola de 
negocis adscrita a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
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SOBRE NOSALTRES

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

Promoure un sistema integrat d’activitats de 
recerca, educació, informació i documentació

en els camps del medi ambient I el 
desenvolupament sostenible.
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CONCEPCIÓ DE LA IDEA ‐ DISSENY

Formació: és un dels objectius de la Càtedra UNESCO

Projecte  ESCI‐Events  (2010):  objectiu  d’implementar  una  estratègia  de 
reducció de  residus  durant  la  preparació i  celebració de  tots  els 
esdeveniments  que  tenen  lloc  a  les  instal∙lacions  d’ESCI,  centrant‐se  en 
aquelles  àrees  que  generen  una  major  producció de  residus 
(documentació,  publicitat,  registre,  càtering,  exhibicions  i  classes  entre 
altres).

– Participació a la Setmana Europea de Prevenció de residus

– Promoure  la  iniciativa  i  el  projecte  dins  de  la  comunitat 
d’ESCI

– Conèixer quin és l’estat de l’art, i crear una línia base sobre 
la qual  començar a  treballar per promoure  l’organització i 
celebració d’esdeveniments més sostenibles a ESCI.

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



CÒM MOTIVAR?
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1. Iniciativa des de la Càtedra UNESCO – suport des de la gerència d’ESCI

2. Consell per part del coordinador d’alumnes

3. Identificació de les assignatures més relacionades amb la temàtica – suport per part del 
professorat

4. Promoció i difusió a través de diferents canals: web d’ESCI, llistes de correus d’alumnes 
i de personal de l’Escola, i elaboració de cartells publicitaris.

5. Es va intentar buscar el link de l’activitat amb els interessos de l’alumnat



ACTIVITAT REALITZADA

5          Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

ESDEVENIMENTS SOSTENIBLES  
Què podem fer a la universitat?

L’objectiu del seminari era sensibilitzar sobre l’excés de 
residus  que  es  generen  durant  l’organització
d’esdeveniments dins la universitat i conscienciar sobre 
les  possibilitat  d’organitzar  esdeveniments  més 
sostenibles. En particular es pretenia:

• Oferir  informació,  consells  i  eines  pràctiques  per 
ambientalitzar  esdeveniments  dins  l’àmbit 
universitari 

• Mostrar exemples d’esdeveniments sostenibles tant 
a nivell nacional com internacional.

• Establir  un  diàleg  entre  els  diferents  participants, 
per  tal  d’aportar  idees  que  portin  a  augmentar  la 
sensibilització en temes ambientals a la universitat.



CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

6          Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

1. Què és un esdeveniment sostenible?

2. La Setmana Europea de Prevenció
de Residus

3. Experiències passades a ESCI

4. Tipus d’esdeveniments celebrats a la universitat

5. Anàlisi dels impactes d’un esdeveniment 

6. Cas pràctic a la universitat

7. Conclusions



IMPACTE DE L’ACTIVITAT EN L’ORGANITZACIÓ – PROJECTE ESCI‐EVENTS
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• Objectiu: implementar una estratègia de reducció de residus durant la preparació i celebració de 
tots els esdeveniments que  tenen  lloc a  les  instal∙lacions d’ESCI, centrant‐se en aquelles àrees 
que  generen  una  major  producció de  residus  (documentació,  publicitat,  registre,  càtering, 
exhibicions i classes entre altres). 

• Estudi de totes les tipologies d’esdeveniments celebrats a ESCI entre 2008 i 2011:

1.Reunions
Reunions petites o mitjanes (de 2 a 25 persones) d’una durada entre 1 hora i tot un dia. En 
funció de la durada de la reunió, aquesta pot incloure la organització d’una pausa cafè.

2. Conferències
Esdeveniment de tot un dia de més de 80 persones i que inclou una pausa cafè i un 
càtering.

3. Seminaris
Esdeveniment curt de 2‐3 hores dirigit tant a un grup reduït com gran (més de 80 
persones), però que no inclou cap pausa cafè, i que normalment es celebra a la sala 
d’actes o en una sala gran.

4. Classes Classes de Grau i de Màster.

5. Exàmens Esdeveniment de curta durada (1‐2 hores) on es genera paper com a residu.

• Per a cada tipologia d’esdeveniment s’ha calculat l’indicador [kg residu/persona*dia] a  partir de 
dades reals (en el cas del càtering) i dades estimades per la resta. 
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IMPACTE DE L’ACTIVITAT EN L’ORGANITZACIÓ – PROJECTE ESCI‐EVENTS

• Càtering i pausa cafè: a partir de la quantificació dels residus produïts durant 
la conferència “FENIX: 1st  International Conference on  Life Cycle Thinking”
celebrada al setembre de 2010 a ESCI. 

• Residu paper: Per a cada tipologia d’esdeveniment d’ESCI s’estima  la quantitat de residu paper 
que es genera en reunions, exàmens, classes de Grau, i classes de màster.

‐ Inclusió de pocs criteris ambientals.
‐ El menjar (entrepans, croissants, etc) no portaven packaging associat.
‐ Begudes: és on es va generar més  residu,  ja que eren envasos petits de 

plàstic (en el cas de l’aigua) i vidre (en el cas dels sucs).
‐ El sucre del cafè era en sobrets, generant un residu de paper.
‐ Vaixella de porcellana.  

‐ Inclusió de molts criteris ambientals.
‐ El menjar no portava CAP packaging associat, i eren productes  locals  i de 

comerç just.
‐ Begudes: totes les begudes es servien en grans bidons, minimitzant així la 

generació de residus d’envàs i vidre.
‐ El  sucre  del  cafè era  en  tarrons  de  sucre,  evitant  així la  generació de 

residus.
‐ Vaixella de porcellana.  

Pausa cafè

Dinar



IMPACTE DE L’ACTIVITAT EN L’ORGANITZACIÓ – PROJECTE ESCI‐EVENTS
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12,48kg vidre (ampolles de suc) a la pausa cafè
vs. 

7,7 kg vidre al dinar

1,8kg plàstic (ampolles d’aigua) a la pausa cafè
vs. 

1,2 kg plàstic al dinar



RESULTAT DEL PROJECTE ESCI‐EVENTS: GUIA
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ALLOTJAMENTALLOTJAMENT

TRANSPORTTRANSPORT

CO 2

emissions



RESULTAT DEL PROJECTE ESCI‐EVENTS: GUIA
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RESULTAT DEL PROJECTE ESCI‐EVENTS: GUIA

• Punts de reciclatge amb contenidors per a la recollida selectiva de 
les principals  fraccions  generades,  situat  i  senyalitzat  a  les  àrees 
potencials  on  es  genera  el  residu:  zones  comunes,  aules, 
despatxos, sala de conferències i secretaria.

• Equipat amb equips de videoconferències i teleconferències, amb 
l’objectiu  d’evitar  la  celebració de  certs  esdeveniments  (p.ex. 
reunions de poques persones) quan sigui possible.

• Les  sales  estaran  equipades  amb  pissarres  amb  marcadors 
esborrables (sense  contingut  de  substàncies  tòxiques)  enlloc  de 
paper.

• Política de compres i servei de neteja de la seu: es important que 
es  potencií la  compra  de  productes  respectuosos  amb  el medi 
ambient (p.ex. paper reciclat) i que el sistema de neteja del centre 
gestioni de manera  segregada els  residus generats, així com que 
utilitzin productes respectuosos amb el medi ambient. 

SEU DE CELEBRACIÓ
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RESULTAT DEL PROJECTE ESCI‐EVENTS: GUIA

• Planificar amb exactitud el  càtering  i  la pausa  cafè en  funció del 
nombre exacte de participants. 

• Donar preferència a productes  locals, de temporada, orgànics  i/o 
de comerç just (p.ex. productes amb  l’etiqueta ecològica o sucre  i 
cafè de comerç just).

• Sempre que  sigui possible  i que  la qualitat ho permeti, es  servirà
aigua de l’aixeta en gerres. Per a refrescs i sucs, es prioritzaran els 
envasos  de  vidre  retornables  vers  els  de  plàstic,  i  quan  sigui 
possible, en ampolles o garrafes grans.

• Prioritzar  els  productes  a  granel o  en  contenidors  de  gran 
capacitat,  i  evitar  l’ús  de  tots  aquells  materials  amb  envasos 
innecessaris  i  envasos  individuals. Utilitzar  materials  de  cuina 
(paper  absorbent,  bosses  d’escombraries...)  biodegradables  o 
fabricats amb materials reciclats.

• Evitar  materials  d’un  sol  ús  (gots,  plats  i  coberts  de  plàstic, 
tovallons  i  estovalles  de  paper,  etc.),  i  potenciar  l’ús  de  vaixella 
reutilitzable o biodegradable.  

CATERING

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic
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RESULTAT DEL PROJECTE ESCI‐EVENTS: GUIA

• Entregar  el  programa  en  paper  reciclat,  imprès  a  doble  cara,  en  blanc  i 
negre, i en format petit.

• Evitar  al  màxim  donar  paper  imprès.  Promoure  l'intercanvií de 
documentació en  format  electrònic  a  través de  l’Aula  ESCI,  la  pàgina web 
d’ESCI i per correu electrònic. 

• Reunions  internes: Proposar  l’assignació d’un secretari en cada  reunió que 
redacti les notes de les actes directament a un ordinador per tal de reduir el 
consum de paper al màxim nivell possible.

• Exàmens: Difícilment es podrà reduir l’ús de paper. Es recomana doncs que 
l’examen estigui  imprès a doble  cara, en blanc  i negre  i en paper  reciclat. 
Sempre que sigui possible es deixarà espai als exàmens per a  les respostes 
dels estudiants. En el  cas de que  sigui necessari  l’ús de  fulls de paper,  es 
recomana que aquest sigui de paper reciclat.

• La  inscripció s’ha  de  realitzar  de  manera  electrònica,  permetent  als 
participants que es registrin per email o a través d’un formulari electrònic.

• Evitar  sempre  que  sigui  possible  l’ús  de  bossa  i material  addicional  (p.ex. 
bolígrafs) pels participants. 

MATERIAL

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



FUTURES ACTIVITATS – Perspectiva de Cicle de vida
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Residus 
Emissions
Aigua residual

MATERIAL
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‐Oficina

‐‐ Exhibicions
‐‐ Regals
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SEUSEU
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CATERINGCATERING
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GRACIAS! 
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