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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE  

 

La URV, com a institució pública fortament implicada amb la societat, té el compromís de contribuir 

al desenvolupament social, cultural, saludable i sostenible de les persones i del territori. Aquest 

compromís es tradueix en accions i iniciatives orientades al progrés del benestar social, així com 

a incidir en la formació de futurs professionals socialment i ambientalment responsables.  

Els esforços que la URV fa per la salut i la sostenibilitat, s’han d’estendre a totes les seves activitats 

i s’han de fer palesos en tots els escenaris en que hi sigui present com a institució, facilitant-li les 

eines per aconseguir-ho.   

A més, l’entorn universitari reuneix les característiques de ser un espai i context social idoni per al 

desenvolupament d’activitats diàries en el que conflueixen factors ambientals, organitzatius i 

personals que afecten la salut y el benestar dels que hi treballen i estudien.  

De manera paral·lela la URV és una institució de rellevància en l’àmbit de la recerca que garanteix 

l’avanç de la nostra societat mitjançant la formació dels professionals del futur.  

Cal fer esment que la URV i el seu actual equip de govern inclou en el seu programa, l’alineació 

dels Objectius de Desenvolupant Sostenible (ODS) promoguts per l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS).  
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Així, al setembre del 2019 es crea un grup específic de treball amb l’objectiu de tirar endavant 

diferents projectes d’àmbits diferenciats. Principalment el formen persones del Oficina de 

Compromís Social (OCS), al capdavant de la qual hi ha la Vicerectora Cori Camps. 

L’objectiu principal es desenvolupar accions concretes per l’assoliment del ODS en l’àmbit 

Universitari, en temes tan diversos com per exemple la solidaritat i cooperació, la sostenibilitat i el 

benestar i la salut. 

Precisament l’objectiu número 3, és el de SALUT i BENESTAR, que coincideix amb un Àrea de 

l’OCS.  

En paral·lel i des de Rectorat s’està elaborant el Projecte d’Universitat Saludable i Sostenible de 

la URV, que inclou 4 eixos i 19 línies estratègiques, amb la finalitat que la Universitat esdevingui 

un espai promotora de la salut per tota la Comunitat Universitària (CU) i de la societat en general, 

fomentant la investigació i la docència, establint aliances per oferir serveis, programes i activitats 

orientades en aquetes sentit.  

Concretament i dins de l’eix 1. Persones i Comunitat, trobem l’objectiu de fomentar d’alimentació 

saludable.   

Aquesta conjunció d’accions en el temps, ens ha portat a plantejar-nos un projecte ambiciós i 

transversal, compartit amb l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica, amb la seva responsable 

la Nancy Babio, la pròpia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb el seu degà Antoni 

Castro, la responsable de l’Àrea de Benestar i Salut de l’ Oficina de Compromís Social, la Ruth 

Marqués i l’estudiant de Programa d’estades en pràctiques de la URV que donarà suport al 

projecte, la Sara de las Heras. Sota el paraigües del Vicerectorat de Relacions Institucionals, 

Cultura i Compromís Social de la URV liderat per la Vicerectora Cori Camps.  
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INTRODUCCIÓ 

 

La Universitat no és, ni pot ser aliena al valor salut. Cal aprofundir en una Universitat que, complint 

amb la seva missió principal, incorpori en la mateixa la promoció de la salut com a estratègia 

institucional.  

La Universitat Rovira i Virgili forma part de la Red Española de Universidades Promotoras de la 

Salud (REUPS). Aquesta xarxa, a més del compromís amb la promoció de la salut, treballa amb 

vista sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que recull l'Agenda 2030. 

Tanmateix forma part de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, la US.cat, per compartir, 

col·laborar i consolidar accions i polítiques concretes envers la salut, amb el compromís de 

diferents departaments de la Generalitat i dins el marc de totes les universitats catalanes.  

A més a mes, la URV s’integra dins del Grup de Treball d’Universitats Saludables i Sostenibles de 

la Xarxa Vives, i està representada en el Grupo de Trabajo de Universidades Saludables de la 

CRUE, ambdós amb un interès comú per promoure, millorar i consolidar accions dins d’aquest 

horitzó.   

Per això, alineats amb aquest objectius des de universitat volem potenciar un entorn promotor de 

la salut per tota la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt, a través de processos 

participatius, col·laboratius, dinàmics i actius, que faci més fàcils les opcions més saludables. 

Aquest projecte específic i alhora transversal tindrà com a objectiu impulsar a la comunitat 

universitària de la URV a seguir una alimentació i uns estils de vida saludable i sostenible pel 

planeta. 

Per tant, l'objectiu general consisteix en promocionar la salut i prevenir malalties a través 

d’una alimentació i estil de vida saludable i sostenible entre les persones que hi estudien i treballen 

a la URV. 
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Objectius específics: 

1. Valorar l’adherència a la dieta mediterrània i de l’estil de vida de les persones que treballen 

i estudien a la URV. 

2. Donar a conèixer la importància de adherir-se a una l’alimentació i estil de vida saludable 

i sostenible per la nostra salut i del planeta. 

3. Revisar i completar amb propostes de menús saludables la Guia per a la promoció de la 

salut i la sostenibilitat en l’organització i celebració d’actes institucionals i acadèmics de la 

URV1. Promoure que totes les activitats desenvolupades a la URV estigui alineada amb 

els preceptes d’alimentació saludable i sostenible així com tots els materials que s’utilitzen, 

tenint en compte la reducció del malbaratament alimentari. 

4. Potenciar el consum d’aquells aliments de la dieta Mediterrània que, segon l’enquesta que 

es realitzarà es demostri  hi ha un baix consum respecte a les recomanacions. 

5. Identificar, destacar el valor nutritiu dels aliments saludables i sostenibles potenciant els 

aliments de casa nostra (km 0, de proximitat i de temporada) i promoure el consum. 

6. Disminuir el sedentarisme i millorar l’estrés. 

7. Realitzar accions per afavorir la disponibilitat de l’alimentació saludable i sostenible, 

promovent una publicitat d’aliments i propostes més saludables i sostenibles a les 

màquines vendings, restaurants i cafeteries dels campus  mitjançant un preu adient. 

8. Ensenyar a portar una alimentació saludable, sostenible, fàcil i econòmica a casa, 

mitjançant la carmanyola així com utilitzant els serveis de restauració. 

 

 

 

 

  

 
1 Elaborada pel Tècnic de medi ambient, Toni de la Torre i l’adjunta al vicerectorat de Relacions 
Institucionals, Cultura i Compromís social, na Susana Borràs. 
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ACCIONES A DESENVOLUPAR 

A continuació es descriu les accions a dur a terme per tal de complir amb els objectius descrits 

anteriorment2. 

1. Realització d’una enquesta inicial i final incloent el qüestionari validat sobre dieta 

Mediterrània i algunes preguntes sobre estils de vida. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrEVUwpD8l7-

tMnO_dRK3cYhVUNFFQNExYNDVUNUFaMEoyUkEyWFM2RFRLMy4u 

2. Es desenvoluparà missatges, mini càpsules per tal de fixar conceptes i facilitar el canvi de 

comportament, conscienciant la seva importància per la salut pròpia i del planeta.  

3. Als serveis de restauració, a les trobades, reunions i despatxos se promourà el consum 

d’aigua d’aixeta utilitzant jarrets de vidre o bé envasos grans a fins de reduir els plàstics3. 

Es farà accions pedagògiques en relació al ús de plàstic i el malbaratament alimentari 

sobre tot a celebracions així com el dia a dia. S’intentarà reduir a el màxim els envasos 

evitant especialment les safates de polietilè en les màquines, respectant en qualsevol cas 

les normes d'informació alimentària. 

4. Fer accions d’intervenció en relació als aliments de la dieta Mediterrània que segon 

l’enquesta de situació inicial hagi demostrat que el seu consum estigui sota els criteris 

recomanats.  

5. S’elaborarà una guia amb un decàleg d’alimentació saludable i sostenible destacant el 

valor nutritiu dels aliments, productes de proximitat, curiositats. 

6. Es promourà pauses actives i pautes d’estiraments i respiració per millorar l’estrés. 

7. Seguint els criteris de l’informe sobre fomento dels hàbits saludable en les universitats a 

través de les empreses adjudicatàries dels serveis de vending i restauració de la CRUE4 

 
2 La Universitat Rovira i Virgili forma part de la Red Española de Universidades Saludables 

(REUS). Aquesta xarxa, a més del compromís amb la promoció de la salut, treballa amb 

vista sobre els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que recull l'Agenda 

2030.  

 

3 Guia per a la promoció de la salut i la sostenibilitat en l’organització i celebració d’actes institucionals i acadèmics de la URV 

(Oficina de Compromís social). Elaborada pel Tècnic de medi ambient, Toni de la Torre i l’adjunta al vicerectorat de Relacions 
Institucionals, Cultura i Compromís social, la Susana Borràs. 
4 https://unisaludables.es/es/ver/documentos/documentos_de_consenso/ 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrEVUwpD8l7-tMnO_dRK3cYhVUNFFQNExYNDVUNUFaMEoyUkEyWFM2RFRLMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrEVUwpD8l7-tMnO_dRK3cYhVUNFFQNExYNDVUNUFaMEoyUkEyWFM2RFRLMy4u
https://unisaludables.es/es/ver/documentos/documentos_de_consenso/
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es suggerirà que es pugui valorar la introducció de productes sostenibles provinents de 

l'agricultura ecològica i especialment de proximitat, sempre que compleixin els criteris 

nutricionals estipulats, aliments saludables així com identificar la qualitat nutricional dels 

productes a través del sistema Nutri-Score. 

8. Es realitzarà la valoració nutricional dels menús que s'ofereixen en els menjadors, així 

com l'especificació d'al·lèrgens (segons s'especifica en el Reglament (UE) nº 1169/20115. 

Es recomanarà que, sempre que hi hagi una contracta de restauració, compti amb 

l'assessorament d'un o una dietista-nutricionista. Es farà un taller d’alimentació saludable, 

fàcil, econòmica per tal de realitzar carmanyoles saludables. 

S’elaborarà  una infografia, i el vídeo amb els missatges claus de tot el projecte. 

 

CRONOGRAMA D’ACTIVITAT  

 

Octubre 2020. Contractació de l’estudiant en pràctiques. 

Octubre-Novembre: Elaboració del projecte i propostes d’accions. 

Novembre: Presentació de projecte al Consell de Direcció. 

Novembre: Nota de premsa i difusió de l’enquesta per valorar l’adherència a la dieta 

Mediterrània i estils de vida entre la comunitat universitària. 

Novembre-Desembre: Avaluació de l’enquesta. Completar la Guia per a la promoció de la salut i la 

sostenibilitat en l’organització i celebració d’actes institucionals i acadèmics de la URV. 

Desembre-Juny: totes les accions proposades. 

Juny-Juliol: Avaluació de l’impacte de les accions. 

Setembre: Presentació de resultats. 

 
5 https://www.boe.es/doue/2011/304/L00018-00063.pdf 
 

https://www.boe.es/doue/2011/304/L00018-00063.pdf
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Diagrama de Gantt 

Alimentació saludable i sostenible a la Universitat Rovira i Virgili: Oct 2020-Jun 2021 

Accions Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Setembre 

Desenvolupar el projecte amb la incorporació de la becària                       

Elaboració de l'enquesta, validació per la direcció i DPD                       

Nota de premsa i llançament del projecte                       

Guia per celebració d'actes                       

Realització de l'enquesta inicial                       

Avaluació de l'enquesta                       

Missatges per facilitar canvis de comportament saludables                       

Accions d'intervenció en relació a la Dieta Mediterrània segons enquesta                       

Guia i decàleg alimentació saludable i sostenible i Pautes de pauses actives                       

Millorar serveis de restauració                       

Taller d'alimentació saludable "carmanyoles" (Infografía + vídeo)                       

Repetició de la enquesta inicial                       

Avaluació de l'impacte                       

Presentació dels resultats                       
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POBLACIÓ DIANA I RESULTATS ESPERATS. 

 

Les accions estaran destinades a tota la comunitat que estudia i treballa a la Universitat Rovira i 

Virgili (n=....). 

Amb l’enquesta de situació i les accions a realitzar s’espera: 

-  Una millora d’almenys 2 punts a la puntuació d’adherència a la dieta Mediterrània en al 

menys al 20% de la població que contesti les enquestes. 

-  Al menys un 20% de la població que contesti les enquestes assoleixi l’objectiu de realitzar 

al menys 150’/setmana d’activitat física. 

 

PROPOSTES DE FUTUR 

 

Aquest projecte inicial pot servir com tronc comú i inicial que pot permetre la connexió amb altres 

àmbits que estem treballant, tal com: 

▪ Codi ètic de la URV: 

o Benestar i salut: La URV es compromet a tenir cura de les persones, fomentant 

les condicions adients per  promoure una qualitat de vida saludable i digna per a 

tota la comunitat universitària. La Universitat ha de procurar que les persones es 

cuidin, i també que es cuidin les unes de les altres, afavorit sentiments sòcio-

emocionals de prosperitat, felicitat i satisfacció. 

o Sostenibilitat: La URV ha de promoure l’equilibri del desenvolupament social, 

cultural, econòmic i ambiental per satisfer les necessitats presents de la comunitat 

universitària i de la societat, sense comprometre les de  les generacions futures, 

tot vetllant per la qualitat de vida de les persones i els seu benestar, així com dels     

altres éssers vius i els ecosistemes. 

o Compromís social: La URV ha de promoure la transformació social del seu 

entorn i a escala global mitjançant la generació i la transmissió de coneixement, 

el desenvolupament cultural i la formació de persones amb esperit crític i reflexiu 

i compromeses amb els valors democràtics, humans i solidaris. 
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▪ Aurora: un dels àmbits prioritaris és el de benestar i salut, per la qual cosa s’alinea 

totalment. 

▪ Altres àmbits de l’oficina de compromís social: mediambient (tema plàstics, residus 

orgànics, etc), APS (treballs fi grau....), solidaritat, territori (difusió en el campus extens, 

aules culturals,....). Per tant, incorporar totes les àrees de l’OCS es consolidaria en un 

projecte transversal. 

▪ Activitat física i saludable: s’afegirà tot el s’està fent, més les pauses de descans que 

es vol iniciar, tota l’activitat física saludable de PAS i PDI, orientacions per esport 

(caminar....), i també: estiraments, respiració, relaxació, meditació. 

▪ Àmbit: salut integral: benestar físic i emocional, alineat amb la perspectiva d’Aurora. 

 


