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Àmbits d’actuació per a l’ambientalització de la  

Convenció Ajuntament més sostenible 
 

1. Introducció 
 
Un dels objectius del projecte d’ambientalització de la Convenció Ajuntament més 
sostenible és minimitzar l’impacte ambiental associat a la celebració de 
l’esdeveniment.  
 
Un segon objectiu és fer present durant la celebració de l’acte totes les bones 
pràctiques en matèria de sostenibilitat que s’han dut a terme en les fases 
d’organització, celebració i posterior a l’acte. Es tracta que els participants siguin 
conscients dels impactes ambientals associats a la celebració d’un esdeveniment 
d’aquest tipus i també de les possibilitats que hi ha avui dia per a reduir-los, 
emprant les iniciatives emmarcades en el projecte d’Ajuntament més sostenible. 
 
En aquest document es presenten de forma esquemàtica els àmbits d’actuació en 
els que caldrà treballar per a fer una convenció més sostenible, i s’apunten unes 
primeres bones pràctiques a tall d’exemple.  
 
Un cop es conegui amb més detall les característiques de l’acte (espais on es 
realitzarà, nombre de participants, format de l’acte, durada, etc.)  es farà una 
proposta d’ambientalització més concreta. 
 

2. Àmbits d’actuació 

2.1 SECRETARIA TÈCNICA – ORGANITZACIÓ 
• Tràmits d’inscripció i contribucions.  

o Fomentar els tràmits online, minimitzant l’ús de paper. 
• Actors implicats i contractacions.  

o Introduir criteris ambientals en els contractes amb les empreses que 
proveeixin serveis. 

2.2 ESPAIS 
• Sales i espais que s’usaran.  

o A l’hora de triar els espais, tenir en compte si aquests ja incorporen 
criteris de gestió ambiental i la seva localització. 

o Possibilitat de conèixer els consums per a la climatització i la 
il·luminació dels espais per a poder fer el càlcul del CO2 associat a 
aquests consums.  

o Fer un ús racional dels recursos i l’energia. 
• Ús d’estands, carpes o estructures similars. 

o Incorporar criteris de disseny sostenible en aquestes estructures 
efímeres. 

2.3 MOBILITAT 
• Els mitjans de transport utilitzats pel públic assistent vindran determinats per 

la localitzacio de l’espai on es dugui a terme l’acte. 
o Triar un espai que estigui ben connectat amb la xarxa de transport 

públic de la ciutat. 

 
Nota: Aquest document ha estat elaborat emprant la tipografia Ecofont, que estalvia un 20% 
de tinta en la impressió (Més informació a: http://www.ecofont.eu)  
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o Fomentar l’ús del transport públic entre els participants. 
o Utilitzar vehicles de baix impacte (elèctrics, bicicletes) per als serveis 

logístics (missatgeria, per exemple). 
o Calcul i compensació de les emissions de CO2 associades al 

desplaçament dels participants.  

2.4. ACTIVITATS PARAL·LELES / INFORMALS 
• Si s’organitzen activitats complementàries, dur a terme algunes relacionades 

amb la sostenibilitat i sensibilització ambiental. 

2.5. ÀPATS 
• Determinar el nombre i tipus d’àpats que es serviran. 

o Incorporar criteris de comerç just, local, biològics en els productes 
que es serveixin i de inserció social en les empreses de càtering. 

o Incorporar criteris de minimització d’envasos, tant per a les begudes 
com per als aliments.  

2.6. RESIDUS 
• Identificar la tipologia de residus que es generaran. 

o Establir un programa de minimització, reutilització i reciclatge de 
residus generats en totes les activitats relacionades i en totes les 
etapes (organització, celebració i cloenda).  

2.7. MATERIALS 
• Decidir quins materials es lliuraran als assistents, tenint en compte criteris de 

minimització i que aquests incorporin característiques ambientals: 
• Documentació. 
• Bossa o material d’escriptura. 
• Obsequi / marxandatge. 

2.8. DIFUSIÓ DE L’ACTE 
• Mitjans de difusió previstos.  

o Incloure en els comunicats de premsa el projecte de sostenibilitat de 
la convenció. 

• Materials que s’editaran: pòsters, tríptics, banderoles, plafons exposicions,... 
o Minimitzar el número de materials editats. 
o Tenir en compte les característiques ambientals dels materials que 

s’utilitzen. 

2.9. SENSIBILITZACIÓ I INFORMACIÓ ALS ASSISTENTS DE LES INICIATIVES DE 
SOSTENIBILITAT 

• Informació sobre els criteris de sostenibilitat que incorpora l’acte, a través del 
web i en tot el material que s’editi. 

• Informació durant la celebració de l’acte. 
o Dissenyar una estratègia de difusió dels criteris de sostenibilitat 

durant la celebració de l’acte. 

2.10. NOVES TECNOLOGIES 
• Valorar la possibilitat de fer ús de noves tecnologies relacionades amb la 

comunicació (videoconferències, retransmissió online de l’acte) per a mostrar 
que existeixen tecnologies que permeten fer l’acte més sostenible en tant que 
redueixen el nombre de desplaçaments d’assistents i amplien l’abast de l’acte. 

 
Nota: Aquest document ha estat elaborat emprant la tipografia Ecofont, que estalvia un 20% 
de tinta en la impressió (Més informació a: http://www.ecofont.eu)  
 


