
A M B I E N T A L I T Z A C I Ó  D E  L A  C O N V E N C I Ó  
A J U N T A M E N T  M É S  S O S T E N I B L E  

 
 

En el marc del Programa “Ajuntament + Sostenible”, lʼAjuntament fomenta 
lʼambientalització dʼactes i esdeveniments organitzats a Barcelona. Aquesta convenció 
vol ser un exemple de com es poden introduir criteris de sostenibilitat en lʼorganització 
dʼun acte, amb lʼobjectiu de disminuir lʼimpacte ambiental del mateix i sensibilitzar els 
assistents. 
 
Què és lʼambientalització dʼun esdeveniment? 
 

Els esdeveniments que reuneixen molts assistents poden ser una oportunitat valuosa 
per a conscienciar els participants sobre una nova cultura de respecte al medi ambient 
i a d’altres aspectes socials. Tanmateix, aquests esdeveniments poden tenir impactes 
negatius sobre els recursos naturals locals, el medi ambient i la societat. 

Un esdeveniment es pot considerar ambientalitzat si està dissenyat, organitzat i dut a 
terme d'acord amb els principis de la sostenibilitat, amb un èmfasi especial en els 
aspectes ambientals i socials. Els objectius d’un esdeveniment ambientalitzat són la 
utilització del menor nombre possible de recursos naturals, la minimització dels residus 
generats i la protecció de la biodiversitat i de la salut humana. 

 
Com hem ambientalitzat la Convenció Ajuntament més sostenibles? 
 

L’equip organitzador de la convenció ha estat treballant activament per a minimitzar els 
impactes ambientals globals i locals que es produiran durant la celebració de la 
Convenció: 

• Ha calculat les emissions de CO2 generades localment en la seu de la convenció 
(electricitat, climatització, etc.) i les emissions de CO2 generades pels 
desplaçaments dels participants a l’acte. 

• Ha compensat les emissions de CO2 generades a través del projecte ZeroCO2 
(www.ceroco2.org). 

• Ha triat la seu de la convenció tenint en compte criteris de sostenibilitat: 
disponibilitat de llum natural en els espais i bona connexió amb la xarxa de 
transport públic. 

• Ha proporcionat informació sobre les possibilitats per arribar a la seu de la 
convenció emprant el transport públic.  

• Ha contractat una empresa de càtering que promou la reinserció laboral de 
persones en risc d’exclusió. 

• Ha utilitzat vaixella reutilitzable i ha inclòs productes orgànics i de comerç just en 
l’esmorzar i el pica-pica. 

• Ha minimitzat la generació de residus i n’ha promogut la reutilització i el reciclatge. 

• Ha imprès els materials de difusió en paper reciclat i en una impremta que disposa 
de certificació ambiental. 

• Ha minimitzat el lliurament de material, i si ha estat necessari, ha lliurat material 
que té característiques ambientals. 



• Ha donat informació als participants sobre les actuacions ambientals que s’han 
incorporat en l’organització de la convenció. 

 
Quin mitjà de transport hem utilitzat per arribar a la seu de la Convenció? 
 
     
Dibuix/foto Mitjà de 

transport Persones 
 

Bus             60 
 Bicicleta              58 
 Tren              45 
 Metro             45 
 A peu             25 
 Moto              15 
 Tramvia 12 
 Cotxe 

compartit                10 
 Cotxe         8 
 Altres  8 
  286 

  
 
 
 
Quant CO2 hem emès al celebrar la Convenció? 
 
Hem calculat les emissions de CO2 derivades de la utilització dels espais (il·luminació i 
climatització) i dels desplaçaments dels assistents fins la seu de la convenció. Els 
resultats han estat: 
 
- Il·luminació i climatització de sales: 
 
- Desplaçaments dels assistents:  
 
 
- Total: 370 kg CO2 
 
Les tones de CO2 emeses es compensaran a través d’un projecte que gestiona Acció 
Natura a través del seu programa ZeroCO2. En concret, el projecte en el que s’invertirà 
s’està duent a terme a la Serra do Lucindo de Brasil, desenvolupat en col·laboració 
amb l'ONG brasilera Apremavi. Aquest consisteix en la reforestació i restauració de 
94,47 hectàrees de bosc secundari desforestat i degradat, amb l'objectiu final de 
restaurar la zona a unes característiques similars als de la Selva Atlàntica verge. Més 
informació a www.ceroco2.org 
 


