
 

Assistents: 
 
MEMBRES NATS 

   Terrasa Barrena, Silvia (Directora) 
   Ortiz Gallart, Javier (Sots.Infraestructures) 

 
PDI 

   Jordán Lluch, Cristina. 
   Albert Albiol, Manuela 
   Gracia Morán, Joaquín 
   García Ortega, Beatriz 

 
ALUMNES 

   Yao, Qiyao 
   García Muñoz, Julen 
    

PAS 
   Palacios Vallejo, Julio 
   Martínez Abraín, Concha 
    
   INVITADES 
   Gil Salom, Daniela 
   Rodríguez, Mª José (comunicación) 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÉ 
MEDIAMBIENTAL DE L'ETSINF REALITZADA 
DILLUNS 28 DE MARÇ DE 2022 EN MANERA 
ONLINE AMB MICROSOFT TEAMS. 
----------------------------------------------- 
 
S'inicia la sessió a les 12:30 h , en segona 
convocatòria, amb l'assistència dels membres 
ressenyats en el marge. 
 
Excusa l'assistència: 

 
Alcover Arandiga, Rosa María 
Salandin, Andrea 
Montesinos López, Anna Isabel 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 4 d'octubre de 2021. 

2. Informe d'accions realitzades. 

3. Idees i propostes d'actuació. 

4. Mes del Medi ambient 2022 en l'ETSINF 

5.  Precs i preguntes 

 

En primer lloc, s'indica que s'ha produït la renovació d'una part dels membres d'aquest comitè. 
Ens deixen Francisco Torres del DSIC, Onofre Montesa del DOE (jubilació) i els alumnes Vlad 
Mazurjevych i Nahuel Roselló (moltes gràcies a tots per la seua col·laboració. Es dóna la benvinguda 
com nous membres del Comitè, a Manoli Albert del DSIC i Beatriz García del DOE i per part de 
l'alumnat a Julen García i Qiyao Yao. 

 

D'altra banda, participen en la reunió, Daniela Gil, subdirectora de relacions Internacionals i 
Cultura de l'ETSINF, amb la qual col·laborarem en les activitats a realitzar en el mes de medi ambient 
i Mª José Rodríguez que gestiona el servei de comunicacions de l'Escola. 

 

 



 

LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL 31 DE MAIG DE 2021. 

S'aprova per assentiment l'acta de l'última sessió de 04 d’octubre de 2021. 

 

INFORME D'ACCIONS REALITZADES. 

Accions medioambientes realitzades en l'ETSINF durant l'any 2021: 

 

o Reciclatge i donació equipament informàtic, TeSo 

Coordinació amb els responsables de l'associació TESO per al començament de l'activitat de 
reciclatge i donació d'ordinadors en el qual intervenen els membres de l'associació i alumnes 
voluntaris de l'Escola. Després d'un període d'inactivitat pel COVID ja es van rebre diverses peticions 
i es van donar un important nombre d'equips (ordinadors, monitors, canó de projeccions.) per a 2 
associacions que treballen a Burkina Faso. 

o Pàrquing patinets. 

Es va instal·lar per part de la Unitat de Medi Ambient de la UPV, un pàrquing per a 9 patinets 
elèctrics en l'entrada de l'edifici 1G. Es va sol·licitar que ens posaren més en la zona del 1E/1H. 

o Reciclat vidre 

Se sol·licite, i ens van proporcionar des del servei de Medi ambient, dos miniglús per a recollida 
de vidre que es van col·locar en les zones netes dels edificis 1G i 1E. 

 

o Mes temàtic sobre medi ambient. 

En 2021 s'han realitzat diverses activitats com: 

- l'exposició fotogràfica “TESO i la Cooperació (TIC) Universitària en països africans” en l'Espai.inf. 

- 3 xarrades, dues amb el títol “Tecnologies Solidàries en l'ETSINF. El paper de la Cooperació 
Universitària al Desenvolupament” per part de TeSo i una sobre Green Software. 

- Es va realitzar una enquesta “acte qüestionari” amb el títol “Tu implicació amb el medi 
ambient”, per a conscienciar sobre hàbits mediambientals. 

- I, finalment, un certamen de microrelats sobre la informàtica i el medi ambient, amb una 
important participació de l'alumnat, el professorat i la resta de personal de l'Escola. En total es van 
presentar 15 relats. 

- Es plantege també, per part de Delegació, la realització d'un esmorzar amb el nom “0 residus” 
però finalment no es va poder realitzar. 

 

IDEES I PROPOSTES D'ACTUACIÓ. 

- Comencem aquest punt del dia amb una pregunta sobre la relació que té el comitè 
mediambiental de l'Escola amb el Servei de Medi ambient de la UPV. Es comenta que la relació que 
es té és bona, cadascun realitza les seues activitats, però nosaltres solem publicitar les que ells 
realitzen i ells ens donen suport amb idees i material per a regalar en les nostres. 

- Es va informar del projecte de la UPV de col·locació de plaques solars a les terrasses dels edificis. 
En la zona d'Informàtica ja han passat tècnics de l'empresa d'enginyeria que està realitzant el 
projecte. 



 

- Es proposa el canvi dels sistemes actuals d'obertura dels radiadors de l'edifici 1G per vàlvules 
termostàtiques que disposen d'un termòstat per a regular la temperatura i el radiador s'apague en 
arribar a la indicada. Es comenta que en el DISCA s'ha instal·lat ja un sistema similar, en els radiadors 
dels despatxos, amb reguladors que disposen de 5 posicions de temperatura. Amb això es pot 
estalviar bastant en la despesa de gas. Se li sol·licitarà a Carlos de manteniment que faça un estudi 
sobre la proposta. 

- També, seguint amb la climatització, es va comentar l'opció de canviar els reguladors de la 
climatització dels espais del 1E/1H per reguladors electrònics per a evitar que es quede la climatització 
encesa amb el despatx buit. Preguntarem si ho contempla el servei d'Infraestructures i podem 
sol·licitar-lo. 

- Es va tornar a comentar sobre la col·locació del contenidor de taps. És una acció que gestiona 
el vicerectorat d'Acció Social, no l'Àrea de Medi ambient. Ha de ser una cosa voluntària portada per 
voluntaris. Es preguntarà que si es torna a posar com seria el procés de recollida. 

- També s'indica que la recollida dels residus de les zones verda funciona molt bé i es fa baix 
demanda, que fa Juliol. 

- Es planteja la possibilitat d'oferir TFGs i TFMs amb la temàtica de medi ambient. Se li farà la 
consulta al Cap d'Estudi. Veure la possibilitat d'una iniciativa per a fer una app que mantinga una base 
de dades sobre material (mobiliari, etc.…) que es té (en magatzem general i resta d'espais de la UPV) 
i no es necessita, per a reciclar-ho i que un altre que ho necessite el puga utilitzar. 

- També es comenta el posar globus en papereres dels colors de cadascuna d'elles per a cridar 
l'atenció sobre on i que es pot/ha de reciclar. 

- Es veu necessari fer més difusió de l'existència del taller de reciclatge i del comitè 
mediambiental i les seues activitats entre la comunitat de l'Escola des de la web i xarxes socials. Ací 
té una labor important tant Mª José que gestiona el servei de comunicació de l'Escola (que està 
present en la reunió i que ja ho està fent) com el de Delegació. 

- A nivell de difusió i perquè es conega al comitè es planteja el col·locar algun cartell gran, grafiti, 
o missatge en zona sofàs del 1G amb missatge mediambiental. Ho estudiaran Julen i Qiyao. 

 

MES DEL MEDI AMBIENT 2022 EN L'ETSINF 

 

- Per a aquesta edició, com s'ha comentat abans, comptem amb la col·laboració de Daniela Gil, 
subdirectora de relacions internacionals i Cultura, en el desenvolupament de les activitats que es 
plantegen, principalment el certamen de micro relats. 

- Respecte els microrelats, es decideix mantenir la modalitat de certamen no concurs, amb 
obsequis per a tots per participar. Es parla d'estudiar que la presentació dels microrelats es puga fer 
com a narració escrita, parlada (tipus podcast), amb música (rap…), en dibuixos, etc. 

- Quedem en què cada membre del comitè, intentaria veure si es pot contactar amb alguna 
entitat, associació, persones, etc. que tinguen la possibilitat de realitzar una exposició de fotos, 
quadres, dibuixos… o donar xarrades en una cosa relacionada amb qualsevol de les àrees de medi 
ambient. Si és possible, seria molt interessant que l'alumnat de l'Escola poguera participar en la 
impartició de la xarrada i/o en les exposicions. 

- Els alumnes del comitè veuran, al costat de Delegació d'Alumnes de l'Escola, que activitats 
poden incorporar dins del mes temàtic. L'activitat de l'esmorzar “0 residus” que es va plantejar l'edició 
passada i no es va poder realitzar, pot ser una d'elles. 



 

- Es queda a analitzar totes les idees i propostes, veure si hi ha noves i anar veient que pot fer 
cadascun/a. 

 

PRECS I PREGUNTES 

Es decideix convocar una reunió a la fi de juny, en la qual concretar accions i assignar, a cada 
membre, les diferents tasques necessàries per a la preparació de cada activitat. 

 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 14 h. del dia d'avui, del que jo, 
com a secretari, en done fe. 

 

València, 31 de març de 2022 

Vist i Plau 

 

Secretari del Comité,       Directora de l'ETSInf 

V. Javier Ortiz Gallart       Silvia Terrasa Barrena  
 
 


