
PLA DE
SOSTENIBILITAT

EL  CRAI  I  ELS  ODS
El setembre de 2020 el Centre de
Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació (CRAI) de la Universitat de
Barcelona (UB) va presentar el seu Pla de
sostenibilitat. 

Per promoure el seu compromís
institucional respecte als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
impulsats per les Nacions Unides amb
l’Agenda 2030, sempre alineats amb els
objectius generals de la UB.

Pla de sostenibilitat en línia: 
hdl.handle.net/2445/170975

crai.ub.edu
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Al llarg dels propers anys, el Pla serà
l’eina que ens permetrà consolidar dins
del CRAI les bones pràctiques en
qüestions de sostenibilitat ambiental,
econòmica i social.

4 objectiu prioritaris 

D’acord amb la seva missió, el CRAI ha de
prioritzar-los per tal de facilitar l’accés a
recursos i serveis de qualitat, necessaris
per contribuir a la creació i difusió del
coneixement i a la formació integral dels
futurs professionals.
4 objectius de contribució a la societat

Com a compromís del CRAI amb el seu
entorn.
1 objectiu de contribució a la ciutadania

global

 Ja que moltes de les activitats que es
desenvolupen al CRAI van més enllà dels
seus espais o del territori més proper.

En cadascun dels objectius del Pla
s'assenyalen les accions a desenvolupar,
la unitat del CRAI responsable de portar-
les a terme i els indicadors de control que
ens permetran verificar quin és el grau de
compliment que s'ha assolit d’acord amb
l’Agenda 2030.

A més, alguns dels objectius que
conformen aquest Pla són també
objectius estratègics del CRAI de la UB i
pengen directament del Pla estratègic
vigent.

UN  PLA AMB  9  OBJECTIUS  

QUÈ  S ’ACONSEGUEIX  AMB  EL  PLA?

L 'AVALUACIÓ  DEL  PLA
EL  NOSTRE  COMPROMIS

Recollir de forma ètica i transparent, els
compromisos del CRAI per crear valor
sostenible a curt i a llarg termini, per
donar resposta a les necessitats dels
nostres usuaris i grups d’interès, tot
preservant els seus drets fonamentals.

https://www.youtube.com/channel/UCcOZgiE05RTZ8bd560VCdZQ
https://twitter.com/crai_ub
https://blogcrai.ub.edu/

