
 

Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible 
 
Durant el curs 2016-17 el projecte Campus Saludable ha rebut tres premis: 

1. Primer accèssit d'alimentació saludable a l'àmbit comunitari de l'Estratègia NAOS, 
edició 2016. 

2. Premi de l’Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears (ALAS) 2016. 
3. Premi Metge Joan Lliteras 2016 de l’Ajuntament de Son Servera. 
 

Destaquen les actuacions següents: 

• Educació nutricional a la comunitat de la UIB mitjançant notícies i material gràfic.  
• Inici de la campanya #DillunSenseCarn 
• Assessorament dietètic i nutricional als restaurants. Preparació de fitxes tècniques 

de plats per als restaurants, proposta de menús amb receptes, catalogació i 
valoració nutricional setmanal dels menús indicant si són vegetarians i/o 
cardiosaludables. Planificació setmanal del «Què menjam avui?». 

• Col·laboració amb el Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de les Illes Balears i 
amb la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, per a la realització d’una 
campanya d’alimentació saludable. 

• Control de compliment de les obligacions del servei de menjador, cafeteria i 
màquines expenedores de begudes i sòlids dels edificis Ramon Llull, Guillem Cifre 
de Colonya i Anselm Turmeda. 

• Manteniment i control del Mercat Ecològic de la UIB. 
• Recollida i elaboració dels receptaris típics, saludables i de temporada de la Red 

Española de Universidades Saludables (REUS). 
• Servei integral d’espai cardioprotegit per a la UIB des del setembre de 2016. 
• Ajuda a l’AECC en l’organització de la IV Campanya de Prevenció del Càncer de Pell 

a la UIB, 2017. 
• Ajuda en l’organització de la Setmana de Donació de Sang a la UIB per part de la 

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, mitjançant la campanya 
Generació D. 

• Convocatòria dels Premis Balears contra el Càncer per a Treballs de Fi de Grau i de 
Màster. 

• I Concurs TaperXef UIB de receptes saludables per a tàper. 
• Realització de la web sobre consells saludables per a PAS, PDI i alumnat: 

<http://universitatsaludable.uib.cat/_index.php> 
• Col·laboració amb Palmajove per a la difusió de Sexconsulta al campus de Palma. 

Ajuda en l’organització del lliurament del set de supervivència sexual de Nadal i de 
primavera gratuït (per part de Sexconsulta) al campus. 



• Col·laboració, mitjançant cinc activitats participatives i el concurs de fotografia 
#mésquealcohol, amb el Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears 
per dur a terme el Projecte de prevenció d'addiccions en l’àmbit universitari.  

• Organització de la II edició del 7 d'Octubre: Dia de les Universitats Saludables. 
• Ajuda a l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut per a l’activitat 1 de 

Desembre: Dia Mundial de la Sida. 
• Organització de la IV Setmana Saludable a la UIB, 2017. 
• Manteniment de la pàgina web de l’Oficina <ousis.uib.cat>, del Facebook OUSIS de 

la UIB, del Twitter UIB Campus Saludable i del compte de YouTube UIB Campus 
Saludable. 

• Creació i manteniment del compte d’Instagram uibsaludable. 
• Realització de la campanya Per les Escales Millor. 
• Projecció del cicle de documentals Alimentació Responsable: T’uneixes al canvi? 
• Ajuda en l’organització de la II edició de Finifesta, 2017. 
• Organització de la cursa A-pila-2, amb ADEAC i European Recycling Platform. 

Obtenció, posteriorment, de contenidors de reciclatge de piles, a càrrec de 
European Recycling Platform. 

• Creació de la Comissió d’Ambientalització de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 
• Planificació d’un Pla d’ambientalització/sostenibilitat de l’edifici Gaspar Melchor de 

Jovellanos. 
• Participació de la comunitat universitària en «El Repte: Dia sense Cotxe, anam a la 

feina de forma sostenible» de la Setmana Europea de la Mobilitat 2016. 
• Assistència a les reunions de la mesa específica en matèria de residus del Consell 

de Mallorca i del Consell Assessor de l’Energia del Govern balear. 
• Col·laboració amb la Policia Local per millorar la gestió del trànsit al campus. 
• Supervisió de les tasques realitzades pels serveis de jardineria i de neteja, 

seguiment de la recollida de matèria orgànica a les cuines i cafeteries, i introducció 
d’un sistema de control de les infraccions de trànsit amb la col·laboració de 
l’empresa de seguretat. 

• Coordinació amb les empreses públiques de transport EMT i SFM pels canvis 
puntuals en itineraris, horaris i freqüències. 

• Coordinació amb l’empresa pública EMAYA per tal de fer el seguiment i millorar la 
recollida separativa dels residus. 

• Col·laboració amb el Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat 
Tècnica en l’elaboració del plec tècnic, la inclusió de clàusules ambientals i de 
responsabilitat social, i valoració tècnica, en els concursos de jardineria, neteja, 
cafeteries, fonts d’aigua, i compra de diversos materials. 

 
 

 


