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Memòria acadèmica 2021-22 

Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible 
  
Aquesta oficina, sota el paraigua del Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable, 
uneix dues línies estratègiques. Per una banda, la saludable, que tracta d’integrar en 
l’estructura, els processos i la cultura universitaris un compromís envers la salut i el 
benestar i de desenvolupar el potencial que té la UIB com a agent promotor de salut. I, 
per altra banda, la sostenible, que mira d’incorporar objectius i determinar accions de 
millora ambiental i promoció d’actituds ambientalment adequades. Tot seguit es 
detallen les accions realitzades des de les diferents línies d'actuació en què s’ha 
treballat: 
 
Alimentació 
 

Els objectius del projecte de promoció i desenvolupament d’una alimentació adequada 
entre la comunitat universitària han estat: seguir plans d'acció per potenciar 
l’accessibilitat a l’alimentació saludable i sostenible, promoure el consum de fruita i 
verdura de temporada, incrementar la informació i assessorament a l’abast de la 
comunitat universitària i fomentar el coneixement d’estils d’alimentació saludable de 
diferents parts del món. 

 
Per assolir aquests objectius, hem fet promoció d’una alimentació saludable i sostenible 
mitjançant la creació de material, hem organitzat tallers de cuina, hem revisat els 
menús de les cafeteries del campus per garantir que es compleixin les característiques 
proposades als plecs, hem celebrat els dies mundials relacionats amb l’alimentació 
saludable, hem ofert fruita gratuïta a les consergeries en diferents esdeveniments i hem 
venut senalles d’alimentació de temporada i proximitat, entre altres. 
 
 
Activitat física i esport 

Amb la finalitat d’afavorir la pràctica regular d’activitat física i fomentar un estil de vida 
actiu a les aules i als llocs de treball, l’OUSIS es va proposar els objectius següents: 
fomentar i facilitar el desplaçament actiu al campus, promoure la participació dels 
estudiants en les competicions esportives i elaborar plans d'acció per a l'increment del 
nivell d'activitat física de la comunitat universitària. 

 
Per potenciar aquests objectius, l’OUSIS ha fet una millora del circuit de cros; s’ha 
celebrat la segona edició del programa Amics de la Bici; ha participat en la Setmana 
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Europea de l’Esport #BeActive 2021, amb la finalitat de conscienciar tothom que la 
millor eina per combatre el sedentarisme i gaudir d’una bona salut física, psíquica i 
social és la pràctica regular d’activitat física i esport; s'han organitzat activitats dirigides 
de ioga i pilates per al PAS i PDI en el marc de la Setmana Europea de la Salut i Seguretat 
en el Treball 2021; s’han fet caminades saludables amb l’objectiu de promoure un estil 
de vida actiu; s'han organitzat dos torneigs entre facultats (amb una participació de 
360 persones), i s’ha ofert una pausa activa cada dimecres a Son Lledó.  
A més, hem gestionat les inscripcions dels Campionats Espanyols Universitaris (CEU) i 
hem donat suport a l’alumnat que hi ha participat—17 estudiants de la UIB—, i hem 
dissenyat un programa de suport curricular per als esportistes universitaris i d’alta 
dedicació de la UIB. 

Salut emocional 

Per promoure el benestar emocional entre la comunitat universitària s’ha realitzat un 
Curs de Gestió d'Habilitats Socials i de la Comunicació per al Personal Docent i 
Investigador, organitzat per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), s’ha 
organitzat un taller de multitasques saludable per a la comunitat universitària i s’ha 
celebrat el Dia Mundial de la Felicitat. 
A més, s’ha proporcionat material divulgatiu sobre la importància de la gestió 
emocional. De manera més concreta, 500 estovalles per als menjadors, 200 pòsters i 
300 fullets. 
Durant aquest curs, s'ha treballat per reactivar el Servei d'Assistència Psicològica, 
actualment en actiu. 

Educació afectivosexual 

Mitjançant la col·laboració amb el servei de Sexconsulta (Palmajove), s’ha ofert atenció 
des del Punt d'Atenció a la Comunitat Universitària a 20 persones. 
A més, s'ha donat informació i s’ha repartit material preventiu al campus mitjançant 
taules informatives. 
 

 Homes Dones 

Total de participants 
a les taules informatives 153 241 
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A més, mitjançant la col·laboració amb l’ASPAYM (Associació de Persones amb Lesió 
Medul·lar i altres Discapacitats Físiques), es va oferir la xerrada taller «Dret a la 
sexualitat i discapacitat», amb una participació de 12 persones, 2 homes i 10 dones. 
 

Addiccions: projecte «Si ho tens clar, tria!» 

Aquest projecte neix de la col·laboració entre l’OUSIS i la Direcció General de Salut 
Pública i Participació i està format per activitats formatives i preventives. 

Una activitat formativa és el Curs de Prevenció d’Addiccions, amb una durada de 25 
hores (1 crèdit ECTS). 

  Total Dones Homes Grau Màster 

Participants  25 21 4 80,95% 14,29% 

 

En relació amb activitats preventives, n’hem organitzat 41: concursos, instal·lació de 
quatre punts informatius, amb una participació de 199 persones, 8 campanyes a les 
xarxes socials, difusió de dies mundials i internacionals i mostra d’exposició als halls 
dels edificis. 

Prevenció del càncer 

Segons l’acord marc de col·laboració entre l'Associació Espanyola contra el Càncer a 
les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, s’han lliurat estovalles saludables a 
les cafeteries del campus i s’ha celebrat el lliurament de premis de la IV convocatòria 
dels Premis Balears contra el Càncer per a treballs de fi de grau o de màster de la UIB. 
 
A més, des del projecte «Espai lliure de fum» s’ha treballat en la planificació 
d’actuacions per aconseguir d’una manera progressiva que els espais oberts de la 
Universitat siguin espais lliures del fum nociu del tabac. En aquest sentit, s'han 
enganxat cartells al campus i les seus per tal de fer visibles aquells espais on no es pot 
fumar.  

D’altra banda, s'han fet tres xerrades de l'AECC: 

 
Homes Dones No respon 

 
Total 

Persones 
inscrites 25 106 1 

 

132 
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Foment de les donacions de sang 

Hem organitzat cinc jornades de donacions. En total, s'hi han presentat 107 persones, 
hem obtingut 83 donacions i, d'aquestes, 18 són de donants nous. 

 

Col·laboració amb xarxes saludables 

• Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de Salut (REUPS)  
La UIB, Universitat que presideix la xarxa, ha realitzat les accions següents: VIII Trobada 
de la Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de Salut: Estratègies per a la promoció 
d’una alimentació S3 sota la perspectiva antropològica i de màrqueting social en el 
marc dels ODS; publicació de dos capítols al llibre Guía de buenas prácticas para la 
promoción de hábitos saludables en el contexto universitario iberoamericano; hem 
participat a l'estudi sobre l’ús del telèfon mòbil, estil de vida i benestar psicològic entre 
estudiants universitaris i la influència que hi ha tingut la pandèmia del SARS-COV-2; 
hem elaborat continguts del curs en línia massiu i obert (MOOC) de la Xarxa; hem 
participat a la campanya de missatges saludables Un Missatge Saludable per a un 
Objectiu Comú; hem organitzat la VI edició del Dia de les Universitats Saludables, amb 
15 accions (xerrades, taules informatives, tallers, berenars saludables, prova de cotxes 
elèctrics, concurs, exposicions, etc.). A més, ens trobam als grups de treball d'espais 
sense fum i benestar emocional. 
 
• Xarxa Iberoamericana d'Universitats Promotores de Salut (RIUPS)  
L'OUSIS ha participat a la Comissió d'Afers de Joventut i Participació d'Estudiants 
presentant l'experiència «Promoció de la salut i la sostenibilitat a la Universitat de les 
Illes Balears. Participació de l'alumnat». 

• Grup de Treball d'Universitats Saludables de la CRUE-Sostenibilitat 
S'han aprovat tres documents de consens: Les universitats com a centres promotors de 
salut i sostenibilitat en la gestió de festes: dispensació d’alcohol, prevenció de la violència 
sexual i gestió de residus; Les universitats com a centres promotors de salut i prevenció del 
consum d’alcohol, i Les universitats com a centres promotors de salut i prevenció 
d’addiccions comportamentals. 

 

Sostenibilitat  

S’ha promocionat la integració de la sostenibilitat en les diferents línies estratègiques 
universitàries. Amb aquesta finalitat, s’han dut a terme les tasques següents: 

• Gestió dels horts ecològics de la UIB. Aquest curs han participat en el projecte 27 
membres de la comunitat universitària.  
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• Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, en què es varen 
col·locar les taules informatives d’EMAYA, de Cleanwave i de l’OUSIS al hall de 
l’edifici Mateu Orfila i Rotger. S’hi varen acostar 50 persones, de les quals 10 eren 
PAS i 40 eren estudiants.  

• Accions en col·laboració amb altres entitats: Deixalles, Càritas, EMAYA i GOB. 
• Programa «Estalviam energia. Tenim cura de la natura», publicació de vuit 

missatges mitjançant xarxes socials. 
• Participació en la Setmana Verda 2022 amb un taller dirigit a l’alumnat de 

secundària, «Ens movem per la salut i la sostenibilitat». Hi participaren 80 
persones. 

 

Mobilitat 

• Participació en la Setmana Europea de la Mobilitat 2021 amb un cotxe elèctric al 
campus, exposició de bicicletes elèctriques i taller de manteniment de bicicletes. 

• Coordinació amb les empreses de transport públic d'autobús (EMT) i de metro 
(SFM). 

• Gestió dels punts de càrrega de vehicle elèctric. 
• Gestió del programa per a l’ús compartit del cotxe Fes e-Dit, per afavorir la 

sostenibilitat mediambiental i la mobilitat eficient. 
• Gestió del repte Urban Mobility Challenge 2021 a la UIB. S’hi registraren 101 usuaris 

que recorregueren 5.913 quilòmetres en total, de manera que estalviaren 1.476 
quilograms de CO2.  

 

Transversalitat 
 
• Participació al programa Seràs UIB amb els tallers «Ens movem per la salut i la 

sostenibilitat», «Salut cardiovascular i RCP» i »Prenem consciència del que és una 
alimentació saludable i sostenible». 

 
Centres educatius Nombre d’alumnes 

5 585 

 
• Campanya mite-realitat 2021-22 a les xarxes socials, on es resolen dubtes i falses 

creences. S’han publicat 30 imatges, amb 573 interaccions a les xarxes. 

• Taller «Parlam de salut?», per a la Universitat Oberta de Majors (UOM). S'hi varen 
inscriure 13 persones. 

• Participació a Ciència per a Tothom 2022. 
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• Punt d'Atenció a la Comunitat Universitària (PACU), amb consultes sobre sexualitat 
i VIH, ajuts socials, nutrició, assessorament en addiccions i salut bucodental. 

• VIII Setmana Saludable i Sostenible a la UIB, amb una participació de 2.318 persones 
i 20 associacions i entitats públiques i privades, locals i d’àmbit nacional. D’una 
banda, als tallers, xerrades i taules rodones hi varen participat 54 persones. D'altra 
banda, a les taules informatives hi varen acudir 840 persones. 
A més, es va repartir fruita de temporada a les consergeries a 1.286 persones. 

• Col·laboració amb la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria 
de Salut perquè la Universitat tingui un espai al web <https://einasalut.caib.es/>. 

• Tutorització d’alumnat col·laborador i en pràctiques.  

• Presentació de les activitats de l’Oficina als alumnes universitaris. 

Tasques relacionades amb la COVID-19 
 
S'ha treballat per tenir actualitzada la informació dels contagis d'alumnes a la 
Universitat; es va habilitar un punt de vacunació gestionat per la Conselleria de Salut, i 
es va organitzar el concurs de vídeo «Vacuna't i amplia la xarxa», en el qual es varen 
atorgar 1.500 euros en premis. 

Enllaços d’interès  

Els canals utilitzats per fer la difusió han estat: xarxes socials de l’OUSIS (Instagram 
<uibsaludable>, Facebook <UIB Saludable i Sostenible> i Twitter <UIBSaludable>); el 
butlletí institucional, i la pàgina web de l’OUSIS <ousis.uib.cat>. 
 


