Memòria d’Activitats de UV Sostenibilitat 2021.
Xarxa de recerques relacionades amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
En el mes de gener, el vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat a través de UV
Sostenibilitat i amb la col·laboració de la Unitat de Cultura Científica llança una enquesta per a
crear una xarxa de recerques relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
UVSostenibilitat ha remés una enquesta a diferents centres d’investigació de la Universitat de
València per a conèixer quines investigacions es poden enquadrar dins dels objectius de
l’agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Aquesta proposta es desenvolupa dins del
projecte ODS: jo si!, que pretén establir la Universitat com a motor de transformació social,
basant-se en aquests objectius de sostenibilitat.
Es tracta d’una enquesta senzilla, que s’emplena en un màxim de 3 minuts, i consta, primer, dels
resums dels 17 objectius de l’agenda 2030, que tracten temes diversos, fet pel qual les diverses
disciplines de la Universitat poden estar relacionades amb les propostes d’aquest pla.
El personal investigador ha d’escollir quin d’aquests objectius és el que, segons el seu criteri, pot
relacionar-se amb el seu treball i, a continuació, especificar a quin dels departaments o centres
d’investigació pertanyen. Aquesta informació ajudarà a formar aquesta xarxa que puga
fomentar aquest desenvolupament.
https://www.uv.es/uvweb/nullca/educacio-investigacio/investigacio-sostenibilitat/investigacio-ods/risost-invesitgacions-ods-uv1286188249398.html

https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286169438958

Enquesta sobre els estils de vida y benestar emocional en la Universitat de
València
Aquesta enquesta està promoguda pel Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i té com
a finalitat conéixer la relació entre variables de l'estil de vida i el benestar emocional en les
persones que estudien i/o treballen en la Universitat de València dins dels objectius de Promoció
de Salut en la Universitat de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUPS).
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286153816586

Cicle de conferències les persones i el seu entorn.

24 d febrer . Com implementar la Sostenibilitat en la docència universitària
Com ens influeixen els ODS
Aquest cicle pretén apropar al públic el efecte directe que tenen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible proposats per l’ONU, en les persones. L’objectiu és posar a l’abast
de la comunitat universitària i de la societat en general, els coneixements de destacades
expertes i experts en els aspectes més rellevants per a les persones dels ODS.
El cicle està organitzat per la Delegació de Sostenibilitat de la Universitat de València, amb el
finançament de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.
Amb Carmen Castro García. Professora associada de la
Universitat de València, i la presentació d’Iniciatives
docents per a la Introducció de la Sostenibilitat i els
ODS en general en la docència universitària per part
de 17 docents de la UV.
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats1286057472645/Novetat.html?id=1286176546119

24 de Març. L'impacte de la Natura en les persones
Amb Fernando Valladares. Profesor de investigación CSIC, Director del Grupo de Ecología y
Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales i Cecilia
Carballo. Politóloga, Directora de Programas de Greenpeace España

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286181247481

28 d’Abril Economia Creativa per al desenvolupament sostenible

Amb Cristina Crespo. Vicedecana de Participació, Voluntariat i Igualtat, Facultat d'Economia de
la Universitat de València. Enrique Asensi. Representante del grupo de trabajo "Comercio
Justo, Compra pública Ética y Consumo Responsable" de la CVONGD. Membre de Fiare i Xarxa
Enclau

https://youtu.be/rDZiWadCz2E

26 de maig Fruites i verdures
Amb Pere Puigdomenech i Rosell. Professor d'Investigació Emèrit. Centre for Research in
Agricultural Genomics. CSICIRTA-UAB-UB i Anna Bach. Professora de l'Àrea de Nutrició i
investigadora del grup FoodLab. Estudios de ciencias de la Salud.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286192352002

21 de juliol. L'impacte de la bretxa digital en la societat i la seua relació amb la
cooperació internacional
Amb Silvia Rueda. Doctora en Enginyeria Informàtica. Directora de la Càtedra de Bretxa Digital
i de Gènere UVGVA i Maria Alcantud. Doctora en Didàctica de la Llengua. Directora de la
Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286204787651

Totes les conferències es troben a l’abast del públic en la pàgina web
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-societat/persones-entorn.html

Guia La COVID 19. Una cascada d’emocions
Es presenta la guia “La COVID-19: Una cascada d'emocions”, orientada a la millora del
benestar emocional en l'entorn universitari” Coordinada per la Universitat de València dins
de les activitats de la Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables (XVUPS) -integrada
per la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la
Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández.
https://www.uv.es/uvsostenible/Guia_COVID19_Emocional_FP.pdf

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286181015646

Guia per al consum de la fruita saludable i sostenible.
La motivació per a promocionar el consum de fruita en la Universitat resulta de detectar un
molt preocupant descens del consum de fruita entre els universitaris. Múltiples estudis
realitzats en diferents universitats espanyoles han trobat quela ingesta de fruites està per
davall de les recomanacions del seu consum.
Guía para el consumo de frutas saludable y sostenible

Tàpers saludables i sostenibles. Guia pràctica per a la seua elaboració i avaluació
Aborda diferents aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient per a l’ús del tàper en
l’entorn universitari i a la població en general.

Tápers saludables y sostenibles:
Guía práctica para su elaboración y
evaluación

Guia d’Iniciatives d’Alimentació Saludable i Sostenible a la Universitat de València
Coincidint amb la inauguració del Mercat Agroalimentari de la UV, el 7 d’octubre es va
presentar la Guia d’Alimentació Saludable i Sostenible a la UV, impulsada per UVSostenibilitat,
amb el suport econòmic de la Càtedra de l’Horta de valència Territori Metropolità.

Elaboració del vídeo d’alimentació saludable
Es va elaborar un vídeo on es mostren les iniciatives d’Alimentació Saludable i Sostenible a la
UV. El vídeo es va projectar durant la inauguració del Mercat Agroecològic de la UV i es troba a
l’abast de tothom a https://www.uv.es/uvsostenibilitat .

Projecte: ODS jo sí
En març ja es van poder presentar les 298 actuacions sorgides en les dues primeres fases del
projecte ODS: jo sí, que té per objectiu realitzar un debat profund sobre el potencial de la
Universitat de València per a millorar la seua realitat i la del seu entorn, que permeta identificar
actuacions i impulsar canvis en els pròxims anys per a avançar en l'Agenda 2030 cap al
compliment dels ODS*. Mitjançant aquest projecte, la Universitat de València vol impulsar
accions de canvi i millora tant interns com en l'entorn socioeconòmic i ambiental que l'envolta i
amb això integrar els ODS en la seua manera de treballar.
La dinàmica de treball es va iniciar amb la realització d'una enquesta a la comunitat universitària
(1r trimestre 2020) amb la finalitat d'identificar actuacions concretes per a avançar cap als ODS,
tant a nivell intern de la UV com del seu entorn. Per cada ODS (17) es realitzaven dues preguntes:
1) Priorització entre tres propostes d'actuacions suggerides i 2) Pregunta oberta sobre propostes
de noves actuacions. En total s'han rebut 1.107 respostes. Mitjançant aquest qüestionari es van
recollir 642 actuacions, que van ser ordenades per cadascun dels ODS als quals contribueixen i
agrupat en 63 tipologies. Posteriorment, el mes d'octubre de 2020, van tindre lloc els 4 tallers
dels Grups de Treball, formats per persones expertes proposades per les Facultats de la UV i
persones implicades en la sostenibilitat (PDI, PAS i Estudiantat), distribuïts entre els 17 ODS,
enfocats a debatre tant les propostes sorgides prèviament, com a recollir noves idees
d'actuacions a incloure en un futur pla director de sostenibilitat.
Una vegada organitzada tota la informació obtinguda en aquestes dues primeres fases del
procés de participació (enquestes i grups de treball primera etapa) oberta a tota la comunitat
universitària (PDI, PAS i Estudiants), s'ha elaborat un document global que reuneix les 298
actuacions sorgides, agrupades en 91 projectes.
https://www.uv.es/uvsostenible/ESTRATEGIA2024.pdf
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286183512833

La Universitat de València enceta la tercera fase del projecte convidant a l’entorn social
i econòmic a participar en el seu projecte “ODS, Jo sí”
Quines actuacions pot desenvolupar la Universitat de València en col·laboració amb l’entorn
social i econòmic per a avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible?
Per a disposar d’aquesta informació, i en el marc del projecte “ODS, Jo sí”, la
Universitat de València ha convidat a les empreses i organitzacions a
participar en aquesta iniciativa a través d’una enquesta, dissenyada
amb la finalitat d’identificar aquelles actuacions en les quals cada
empresa o entitat podria participar, tenint en compte el seu àmbit i
els seus recursos.
Les opcions de l’enquesta per a l’àmbit social i econòmic s’han
dissenyat a partir de les propostes plantejades participativament per
la comunitat universitària en una primera fase del projecte, que va
començar al febrer de 2020.

https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286183884892

Repte 30 dies en bici.
Durant el mes d’abril la Universitat va participar en el repte 30 dies en bici, dinamitzat per
l’Àrea de Medi Ambient en col·laboració amb UVSostenibilitat.
La Universitat de València torna a participar al repte “30 dies en bici,” una campanya que té com
a objectiu fomentar l’ús de la bicicleta entre la comunitat universitària.
https://www.reto30diasenbici.com/

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286183402448
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286193149519

Les Nacions Unides que volem.
Amb motiu del 75 aniversari de les Nacions Unides la Universitat de València en col·laboració
amb el Centre de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions de les Nacions Unides situat
en la localitat valenciana de Quart de Poblet, i amb l'inestimable suport de la seu de la Biblioteca
Depositària de Nacions Unides -que tenim el privilegi de tindre en la nostra universitat-,
celebrem el 22 d'abril l'esdeveniment en línia: "Les Nacions Unides que volem". Aquest
esdeveniment conflueix amb el projecte yODSi de la Universitat de València, coordinat pel
Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i de UVSostenibilitat, i amb la col·laboració de
les diferents Facultats.
El dia triat per a la celebració és el 22 d'abril, Dia Internacional de la Terra, perquè volem
recordar que necessitem protegir la biodiversitat i cuidar (ens) en la nostra llar compartida: la
Terra. Si ens arriscar-nos a la destrucció de la diversitat de la comunitat de vida, la vida en el
nostre Planeta -tal com la coneixem- no serà possible. Es necessiten canvis fonamentals en els
nostres valors, institucions i formes de vida: necessitem un canvi cap a una economia més
sostenible que funcione tant per a les persones com per al planeta.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286186802139
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/participacio-institucional/75-aniversari-onu-uv.html
https://youtu.be/80mrxTXaTro

La Universitat es consolida entre les 200 millors del món en la consecució dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.
La Universitat de València se situa entre les 200 millors universitats del món en la consecució
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, segons THE
University Impact Rankings, una classificació internacional que mesura el rendiment de les
universitats en relació amb els ODS. La universitat pública valenciana destaca en l’Objectiu 10,
que promou reduir la desigualtat en i entre països, ja que se situa en la posició 15a mundial.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286189593256

UV Sostenibilitat ha recolzat iniciatives al voltant dels ODS i del canvi climàtic dins
i fora de la UV.
Inauguració de Jo sí actue! Acció pel clima
Així, l'1 de juliol la Delegada de la Rectora per la Sostenibilitat va participar en la inauguració
de les I Jornades d'acció pel clima, organitzades per la Facultat de Física de la UV.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286200014176

Presentació del Diploma d’Especialització en Canvi Climàtic i Sostenibilitat Ambiental
UVGandia va convidar a la Delegada de la Rectora per la Sostenibilitat a participar en la
presentació del nou títol de postgrau ‘Diploma d’Especialització en Canvi Climàtic i Sostenibilitat
Ambiental’

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286201124496

Participació com a jurat dels Premis ECORIBA
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha fet lliurament dels premis EcoRiba 2021 , que pretenen
conscienciar sobre el respecte i la protecció del medi ambient a través del sector educatiu,
empresarial, urbà, social i de comunicació.
En l’edició de 2021 el jurat ha comptat a més de les personalitats de Riba-roja de Túria, amb
una forta presència de la Universitat de València. Concretament, per part de la Universitat de
València han format part del jurat la Delegada de la Rectora per a la Sostenibilitat, la
Vicedegana de Relacions Internacionals, Qualitat i Innovació de la Facultat de Geografia i
Història i la Professora del Departament de Didàctica de les Ciències experimentals i socials,
Cristina Sendra Mocholí.
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286231521089

Inauguració de l’exposició itinerant DASYC dels ODS a la Facultat de Geografia i Historia
La Vicedecana de Calidad, Innovación Educativa y Relaciones Internacionales Facultat de
Geografia i Història va convidar a la Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i a la
Delegada de la Rectora per la Sostenibilitat a la inauguració de la exposició ODS en el seu
centre.

Participació als Diàlegs del Mercat
La Delegada de la Rectora per la Sosteniblitat va participar als 'Diàlegs del Mercat, Els Mercats
Municipals com espais de cultura i convivència', un cicle d’activitats del 17 de novembre al 9
de gener, pensat per a posar en valor aquests espais que a València tenim la sort de tenir als
nostres barris. El cicle està organitzat per l’Aula de Gastronomia de la Universitat de València,
junt a l’Observatori Cultural, ambdós del Vicerectorat de Cultura i Esport. També col·labora el
Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, i patrocina Cerveza Turia i cellers Neleman.
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286228702619

Col·laboracions dins de la UV
Donat el caràcter transversal de la sostenibilitat, UVSostenibilitat treballa des de la
col·laboració i coparticipació amb altres òrgans dins de la UV.
Contem amb la estreta col·laboració de la Biblioteca depositaria de Nacions Unides en la UV,
del Jardí Botànic, de ADEIT, del Col·legi Major Rector Peset, a més del Servei de Biblioteques i
Documentació, de les Facultats i ETSE, de la Unitat de Cultura Científica i de diverses càtedres
(Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, Càtedra de l’Horta de València Territori
Metropolità, Càtedra del Bé Comú, Càtedra DAM, Càtedra MESVAL…).
A més col·laborem amb ADEIT, la Unitat de Contractació, el Servei d’Esports, la iniciativa de
Diversitats, la Unitat de Igualtat, el Servei d’Anàlisi i Planificació, l’àrea de Medi Ambient, i
diversos vicerectorats i centres de la UV.

Col·laboracions amb altres entitats
Hem iniciat una col·laboració amb el Centre d’Estudios Rurals i Agricultura Internacional
(CERAI), per a la posada en marxa del projecte “Objetivo Campus Sostenible: caminando hacia
la sostenibilidad alimentaria en la Universitat de València”, a partir de gener de 2022.
Hem mantingut la col·laboració amb el Centre de Tecnologia de la Informació i les
Comunicacions que té NNUU en Quart de Poblet.
Hem estat presents en diverses xarxes locals, nacionals i internacionals que apostem per
aconseguir una societat més sostenible, com per exemple XVUPS (Xarxa Valenciana de
Universitats Públiques Saludables), REUPS (Red de Universidades Promotoras de la Salud), la
Xarxa Vives-Sostenibilitat, la Red Internacional de Promotores de los ODS, també estem
presents en el grup de treball de Sostenibilitat Curricular de CRUE- Sostenibilitat.
La Cap d’Iniciatives de Sostenibilitat Curricular ha esta present al congrés WERA 2020+1,
inicialmente previst per a 2020, però ajornat a 2021 per causa de la pandemia.

Elaboració d’informes
UVSostenibilitat ha elaborat diferents informes:
Informe sobre mobilitat dins de la Universitat de València demanat pel Vicerectorat
d’Economia i Infraestructures i elaborat conjuntament amb el Servei de Informàtica.
Informe sobre els aparcaments de bicicletes i vehicles de mobilitat personal a la UV.
Informe de perspectiva de sostenibilitat del projecte Emplural presentat pel vicerectorat
d’Ocupació i Programes Formatius.
Informe “Situación de la plantilla del PDI por sexos, segregada por categorías, en la UV”,
encarregat per la Unitat de Igualtat.
Revisió dels plecs de contractació en “Pliego de prescripciones técnicas a regir en la
explotación del servicio de restauración colectiva y máquinas expendedoras de alimentos y
bebidas de la facultat de psicologia i logopèdia de la universitat de valència.”
Aportació d’informació, dades i evidències al SAP per a participar en el rànking Impact de
Times Higher Education, per a evaluar la nostra Universitat en els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

Trobades per la Sostenibilitat a la Universitat de València

La Universitat de València es troba immersa en un procés transformador transversal a tota la
societat valenciana i el seu entorn mitjançant el projecte ODS: jo sí!, liderat pel Vicerectorat
d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat. Les "Trobades per la Sostenibilitat a la UV" pretenen ser un
fòrum permanent de coneixement, debat i sensibilització sobre els reptes que tenim davant
nostre, com a societat, amb la finalitat de buscar estratègies participades conduents a la
implementació de l'Agenda 2030 per prendre consciència davant dels limitats recursos del
planeta i emprendre conjuntament accions pel canvi. Per aconseguir aquest nou paradigma
social i econòmic és necessari crear aliances amb l'administració pública valenciana, les
organitzacions i el teixit empresarial. És missió de la Universitat provocar aquestes sinergies com
a part del seu compromís social.

La primera trobada va ser el 28 de juny de 2021, amb Carlos Ledó, Fundador de Idai Nature,
empresa valenciana guardonada per la Comissió Europea com la més sostenible d’Europa;
Rebeca Torró, Secretària autonòmica de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Consum; Joaquín Nieto Sainz, Director de l’Oﬁcina de l’OIT per a Espanya i Expert en l’Agenda
2030, Premi a la trajectòria personal en defensa de la Terra en 2003 i Premi APIA-Associació de
Periodistes d’Informació Ambiental a 2002; i Adela Cortina, Catedràtica de Filosoﬁa Moral i
Política de la Universitat de València, Directora Acadèmica de la Fundació Ètnor, per a l’Ètica
dels negocis i les organitzacions empresarials.
https://youtu.be/_nI568TGqPA
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-societat/trobades-sostenibilitat.html
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286202411019

II Trobada per la Sostenibilitat en la UV
El turisme i l’ús del territori centrarà la segona jornada per la sostenibilitat de la Universitat de
València.
Turisme i ús sostenible del territori. Els drets del planeta i els drets de les persones sobre el
planeta. Aquest és el títol de la segona de les jornades sobre sostenibilitat de la Universitat de
València.

Amb Adolfo Utor. President de Baleària. President del Consell social de la Universitat d'Alacant.
"Reconocimiento a la Mejor Prática Preventiva" en la IX Edició dels Premis ASEPEYO 2021. "Sello
Turismo Familiar" de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN).
Antonio Bernabé. Director Gerent de la Fundació Visit València. Primera entitat europea del
DMO (Destination Management Organisation) a unir-se al projecte Global Tourism Plastics
Initiative.
Enrique Yeves Valero. Coordinador per a Espanya del 75 Aniversari NNUU i anterior Director de
la FAO en Espanya. Director i escritor de la sèrie de 11 llibres amb El País sobre els grans reptes
del futur "El Estado del Planeta".
Aurora Pedro Bueno. Doctora en Economia. Directora de la Càtedra Nova Transició Verda.
Consultora de la Organització Munidal de Turisme (UNWTO) Membre de l'equip de la
Certificació de Qualitat en Educació Turística (Tourism Education Quality-TedQual Programme)
i del Tourism Advisory Board de la Fundació UNWTO Academy.
https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/universidad-sociedad/encuentros-sostenibilidad.html
https://youtu.be/FCmcZimHsmE

III Trobada per la Sostenibilitat en la UV. La transformació del model social i el
benestar en l’entorn urbà.

Amb Aphat Amonarraiz, arquitecte membre de Zubi Labs; José Manuel Pastor, catedràtic
d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València; Cristina Ramón, presidenta de
la Coordinadora Valenciana de ONGD; i Pura Peris, directora general d’Emergència Residencial,
Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana de la Generalitat
Valenciana, els qui debatran sobre el benestar de les persones en l’entorn urbà i transformació
del model social.
El debat el conduirà la periodista Nuria García i serà clausurat pel director del Jardí Botànic,
Jaime Güemes.
https://youtu.be/Ziul-p-79yg
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286225874395

https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/universidad-sociedad/encuentros-sostenibilidad.html

El 8 d’octubre s’inaugura el Mercat Agroecològic de la Universitat de València
L'espai entre els aularis I i III del Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat acull des d’eixe
divendres d'octubre el Mercat Agroecològic de la Universitat de València. El Mercat està format
per una parada de fruites i verdures de productors locals, una parada de productes de
proximitat, eco i de xicotets artesans, una parada d'oli i una parada de fleca artesana i familiar,
així com un lloc amb productes de comerç just. El Mercat es fruit de la col·laboració del
Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, UV Sostenibilitat, La Càtedra de l’Horta, Las
Naves, La Càtedra d’Economia del Bé Comú i la Facultat d’Infermeria i Podologia.

https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/universidad-sociedad/mercat-agroecologic-uv.html
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286217112007
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286218487219

Benvinguda a la Universitat
UV Sostenibilitat va participar amb stand propi en la benvinguda donant a conèixer la seua
activitat.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286220973887

Voluntariat
Per segon any consecutiu i en col·laboració en el SeDi comptem amb un programa de
voluntariat en sostenibilitat. En aquest programa l’estudiantat inscrit a través del SeDi, rep
una formació de 25 hores tant en voluntariat general (8 hores) com en Sostenibilitat (17
hores).

L’estudiantat que supera la formació pot participar al llarg de l’any en eles activitats de
Sostenibilitat, i amb vint hores de participació s’acredita la participació amb un crèdit ECTS.
D’aquesta manera els voluntaris i voluntàries s’integren en els Grups de Treball de
sostenibilitat, atenen els stands de UV Sostenibilitat en actes públics, assisteixen a les
conferències i debaten després, participen en la difusió dels continguts de UV Sostenibilitat i
promouen idees per arribar a la resta de l’estudiantat.
Enguany 10 persones han finalitzat la formació i participen en les nostres iniciatives, de les vint
inscrites.
https://www.uv.es/uvweb/servicio-informacion-dinamizacionsedi/es/voluntariado/formacion-voluntariado-uv/voluntariat-sostenibilitat1286148493439.html

Participació en el programa de pràctiques per al estudiantat
Participació en el programa de pràctiques per a estudiants (Nutrició, Treball Social, Economia,
Dret) en UVSostenibilitat organitzat per ADEIT. Al llarg de 2021 s’han tutoritzat 4 estudiants.

Escola de salut en el Treball
Tècniques per a millorar la teua salut postural en el teu lloc de treball. Programa d'accions
saludables en el treball. Impartit per professorat de la Facultat de Fisioteràpia i FCAFE.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286225744610

23 de novembre, Día de la Fruita en la UV. Xarxa Valenciana de Universitats
Públiques Saludables

Que el fum no et lligue, es el lema del dia de la Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques
Saludables que celebrem el dimarts 23 de novembre en la Universitat de València, el conegut
dia de la fruita.

La Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables (XVUPS) -integrada per la Universitat
de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat
Jaume I i la Universitat Miguel Hernández-, ha organitzat diverses activitats saludables per a
commemorar el 18 de novembre el dia de la seua constitució com a xarxa.
La XVUPS, té com a objectiu promocionar la salut, el benestar i la qualitat de vida en l'entorn
universitari, incorporant també el compromís de contribuir a l'emplene dels Objectius de
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (ODS), en el marc d'aquestes activitats.

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286227665197

Campanya de Reducció de Plàstics
Després de diversos endarreriments per la situació pandèmica s’ha posat en marxa la
campanya de conscienciació per a la reducció de plàstics en els Campus.
Per una banda s’envia a les pantalles dels centres el cartell de la campanya i per altra es
reparteix material sostenible, reutilitzable i reciclable per animar als membres de la comunitat
universitària, ampolles, borses i tasses. La campanya s’inicià al Mercat Agroecològic repartint
material en l’estand de UV Sostenibilitat amb la presentació de resguards de compra. També
es va convocar una reunió amb els Grups de Treball per participar en la campanya i veure el
material de la campanya. Una part dels productes s’han adquirit, una part amb el finançament
de la Càtedra ODS i altra pel pressupost de UV Sostenibilitat, a empreses de comerç just, La
tenda de Tot El Món, La Tenda de la Universitat i Oxfam.

Els Grups de Treball de Sostenibilitat
L’activitat dels grups de treball enguany ha estat marcada pel projecte Jo ODS sí, i la
participació en l’embrió del futur Pla de Sostenibilitat.

Les reunions dels diferents grups ha estat més irregular.

Per una banda el Grup de Salut, coordinat per Dolors Corella ha vist interrompuda la seua
activitat per la demanda de temps de la pandèmia de tot el personal relacionat amb la salut i
per la previsió d’un projecte de CERAI que coincideix en objectius amb el grup i que treballaran
de la mà, amb el finançament de la GVA.

El grup de treball de la reducció de plàstics ha estat esperant el moment per encetar la
campanya de reducció de plàstics, però mai semblava el moment oportú amb la
semipresencialitat i els diferents tancaments de cafeteries i espais públics.

El grup de Petjada de Carboni, també està a l’expectativa de la incorporació d’un acord de
Teletreball en la UV, ja que la situació legal ha canviat en aquest sentit prou des de les
primeres reunions en 2019. Una vegada es conega la normativa a la UV es trebalarà en els
altres objectius del grup en quant a la mobilitat i la compensació de la Petjada de Carboni.

El grup de Sostenibilitat Curricular a continuat treballant amb regularitat per a avançar en com
introduir els ODS en la docència, hi ha un curs per al PDI en aquest respecte i també va
presentar diverses iniciatives docents en la conferència de gener de les Persones i el seu
entorn.
https://youtu.be/J_Gfl518hrw
Títol de la
Iniciativa
Docent
1
2

Autoria
Eines per a treballar la sostenibilitat i el canvi climàtic en Olga Mayora, Tatiana Pina,
Secundària
Raquel De Rivas
Observació de la Terra i Objectius de Desenvolupament
Ernesto López Baeza
Sostenible

3

Donar veu a la sostenibilitat

4

Incorporació dels ODS al dret internacional públic.

5

L'escletxa digital al procediment administratiu

6
7
8
9

Cap a un turisme més sostenible?: els/les estudiants
conscienciats i concienciades com a motors del canvi.
ODS en l'assignatura llengua estrangera per a mestres:
anglés
Sostenibilitat i ODS en magisteri
Fomentar la ruralitat mitjançant un enfocament de
sostenibilitat en l'ensenyament de les ciències socials:

David Navarro Ciurana y Maria
Saiz Raimundo
Maria Teresa Alemany
Marzal Raga, Reyes; Gimeno
Fernández, Clàudia;
Bethencourt Rodríguez, Víctor
Elvira Mª Montañés-Brunet
Juan Carlos Casañ Núñez
Daniel Gabaldón Estevan
Diego García Monteagudo

10
11

12
13

una iniciativa docent per al grau de mestre/a en educació
infantil
Una iniciativa educativa per a repensar la formació inicial
Donatella Donato
docent en clau de sostenibilitat
El joc dels ODS: com s'integren les TIC en el disseny
d'activitats didàctiques sobre els ODS

Mª Isabel Díaz García

Antoni Merelles Tormo (en
Iniciativa docent en l'assignatura «34375-salut pública»,
representació del professorat
grau en Infermeria
que participa en l'assignatura)
Vinculació dels ODS i agenda 2030 en l'assignatura
Estefanía Ferrer y Marisa
"salut pública" del grau de Farmàcia
Guillén

El grup de treball de Comerç Just i de Proximitat ha estat treballant en la posada en marxa del
Mercat Agroecològic i en la seua presentació i difusió. També ha conformat equips per a la
creació d’una guia de compra responsable per a la ciutadania que esperem tenir en dates
pròximes. També revisarà una futura guia de recomanacions de compra pública responsable.
En la reunió de tots els grups del 17 de desembre es va remarcar la necessitat de reprendre
l’activitat dels grups amb reunions periòdiques.

Exposició dels ODS
L’exposició dels ODS ha estat enguany en la Facultat de Química, la Facultat de Farmàcia, en la
Universitat d’Estiu de Gandia.

Esborrany del I Pla de Sostenibilitat 2021-2024
Durant dos anys la Universitat de València ha desenvolupat el projecte ODS: jo sí amb la
intenció de generar a la seu un debat profund, interdisciplinari, entre el nostre professorat,
personal d'administració i serveis, estudiantat, així com amb l'administració pública, el teixit
associatiu i empresarial. Gràcies a aquest projecte participatiu, s'han pogut identificar
projectes i actuacions, interessants des de la perspectiva de la pròpia comunitat universitària,
per avançar a l'Agenda 2030 i a l'Acord de París. Aquest debat ha generat, en conclusió, la base
per a l’elaboració del esborrany en 2021 del I Pla de Sostenibilitat de la Universitat de València
2021-2024.

L’equip de UV Sostenibilitat
L’equip s’ha vist incrementat amb Cristina Soria, de la Càtedra d’Economia del Bé Comú.
També hem comptat amb 4 estudiants en pràctiques en diferents períodes que han
col·laborat en el treball de documentació d’una guia de compra pública responsable i les
activitats presencials de UV Sostenibilitat.
Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
Elena Martínez Garcia

UV Sostenibilitat
Mª Pilar Rueda Segado

Delegada de la rectora en sostenibilitat

Victoria Vázquez Verdera

Cap d'iniciatives en sostenibilitat curricular

Dolors Corella Piquer

Cap d'iniciatives en Campus saludable

Cristina Soria

Tècnica de la Càtedra EBC

David Esteban Munera

Tècnic Mitjà de Gestió

Activitat en xarxes socials
Twitter: 179 publicacions, 116.825 Impressions 24.239 visitas al perfil, 199 mencions i 108
seguidors nous, 1172 en total.

Instagram: 64 publicacions, 408 seguidors.

YouTube.

UV Sostenibilitat disposa d’un canal de Youtube on es desen les conferències i events per a
alcançar un major públic.

Web UV Sostenibilitat
Enguany hem continuat actualitzant la web amb noticies, noves guies, recursos externs, espais
per al Mercat Agroecològic, les Trobades, l’Aniversari de l’ONU, la campanya de reducció de
plàstics.
http://www.uv.es/uvsostenibilitat

En la web fem difusión de les guies de la Xarxa vives, les conferències i actes que organitzem i de tot el
que té a veure amb la Sostenibilitat a la UV, com recursos externs.

Tápers saludables y sostenibles:
Guía práctica para su elaboración y evaluacón

Guía para el consumo de frutas saludable y sostenible

Ciclo de conferencias online

Cómo nos influyen los ODS
Ciclo organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad a través de UV
Sostenibilidad y el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación , la Càtedra de Cooperación y
Desarrollo Sostenible, Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y La Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Debora
Burks: Prevalencia y
Estrategias para
abordar la Diabetes

María José Sanz: El
Dolors Corella: Salud,
Cambio Climático.
exposoma y desarrollo
Un reto y una
sostenible.
oportunidad

Ferran
Ballester: Contaminación
atmosférica, cambio
climático y
salud humana

Alicia Puleo: Iguales en
David Sandoval: Los
un mundo sostenible: el
plásticos invaden
pensamiento
nuestros mares.
ecofeminista

Carmen Castro: La
necesidad de cambio de
Jaime
Güemes: Biodiversidad i paradigma a través de la
docéncia universitaria
sostenibilidad
para crear valor social

Fernando Valladares: Hay Cecilia Carballo: La
mucho que ganar si
acción humana ante los
cambiamos nuestra
impactos del cambio
relación con la
climático. ¿Causa o
naturaleza
Consecuencia?

Cristina Crespo: La
Enrique Asensi: Las
economía creativa como Finanzas Éticas:
motor de desarrollo
Destino responsable del
económico, social y
Ahorro y del Crédito
ambiental
institucional y particular

Pere Puigdomenech: Las
frutas y las verduras en Anna Bach: Frutas y
verduras, Salud y
los dilemas de la
alimentación del futuro Sostenibilidad

Silvia Rueda: Brecha
Digital: acabar con la
desigualdad para
avanzar hacia una
sociedad mejor

María Alcantud: Brecha
digital y Educación de
calidad. Un binomio
imposible

Recursos externos
•

Alimentació
La compra pública de alimentos y servicios de alimentación con criterios de calidad, sostenibilidad
y responsabilidad
Recetario de temporada: Cocina familiar sostenible y saludable

Agenda 2030
Guía : Guía de acción de las bibliotecas universitarias y científicas para los ODS
Informe: The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
Informe: Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marzo 2021
Guía Acelerando la educación para los ODS en las Universidades
CRUE: El compromiso de las universidades con la Agenda 2030
Diagnóstico de la sostenibilidad mabiental en las universidades: Informe 2019
Guía: Cómo evaluar los ODS en las universidades
Dosier REDS: Implementando la Agenda 2030 en la Universidad
Informe de progreso 2020. Reconstruir lo común
Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030
RECIDA: Guía de recursos educativos sobre cambio climático:+ 3 a 18 años y profesorado
Contribución de empresas españolas en los ODS. Tercer informe
INE: Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Nueva Estrategia de la UE sobre adpatación al cambio climático.
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