
LA UIB, DE PINTE EN AMPLE

L’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat de la UIB (http://ogas.uib.cat/), que depèn del 
vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, participa en “La UIB oberta de 
pinte en ample”, a l’estació del Metro, els dies 11 i 12 de desembre de 2013, a l’espai comú 
amb el d’altres unitats de la UIB.

Ha aconseguit la col·laboració de diverses entitats:

A través del Punt d’Informació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
ens han cedit temporalment l’exposició “Els espais naturals protegits de les Illes Balears” que
amb el reclam de valuoses fotografies il·lustra el gran valor de la natura en les nostres illes,
amb informació sobre:

- Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
- Parc natural de s'Albufera de Mallorca.
- Parc natural de Mondragó.
- Parc natural de s'Albufera des Grau.
- Parc natural de sa Dragonera.
- Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
- Parc natural de la península de Llevant.
- Paratge natural de la Serra de Tramuntana.
- Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent.
- Reserva natural de s'Albufereta.
- Monument natural de les fonts Ufanes.
- Monument natural del torrent de Pareis.
- Finca pública de Son Real

El Departament de Medi Ambient del Consell  de Mallorca ens ha cedit de manera temporal
l’exposició d’uns plafons sobre energies renovables i tradicionals (aigua. vent i sang), ja que el
Consell de Mallorca ha restaurat al llarg dels anys molts d'elements etnològics (molins, tafones,
sínies) que utilitzen aquestes energies, i que formen part del nostre paisatge

Així mateix ha aportat informació gràfica i documental sobre el projecte europeu CHARTS que
tracta de turisme sostenible i rutes culturals, com la Ruta de Pedra en Sec

http://ogas.uib.cat/


Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL, empresa concessionària del servei de jardineria del
campus de la UIB, ens ha donat 200 plançons d’estepa, com a planta que uneix a la seva
bellesa el simbolisme de la seva resistència en les condicions adverses, i la seva adaptació al
nostre medi natural:

- Hypericum balearicum (estepa joana)

- Cistus albidus (estepa blanca)

- Cistus monspeliensis (estepa llimonenca)

- Cistus salvifolius (estepa negra)

Aquestes plantes s’ofereixen als visitants amb el lema: “Posa una estepa en la teva vida! És
resistent i agraïda!”

Els  membres de l’OGAS donen informació  sobre bones practiques ambientals,  i  animen a
participar en una mena de “Trivial” sobre qüestions relacionades amb el medi ambient.


