Esdeveniments
Indicador/s de seguiment
192.521 gots reutilitzables a les guinguetes de les platges, el Consell de
Joventut i a les instal·lacions de BSM, i 4.349 bidons reutilitzables en la
Cursa de la Mercè i la Cursa dels Nassos

L’excepcionalitat de l’any 2020 fa que les dades respecte a l’ús de gots reutilitzables no siguin
comparables amb anys anteriors.
Fins l’any 2019 es va consolidar l’ús de gots reutilitzables amb sistema de retorn en els grans
esdeveniments i festes majors. L’any 2020 una part dels esdeveniments es van suspendre, mentre
que altres es van poder dur a terme amb formats diferents i limitats en l’aforament. Les exigències
de desinfecció i mesures de control van comportar que es plantegessin alternatives al got
reutilitzable en aquells esdeveniments que sí van poder oferir servei de barra.
L’any 2020 ni durant les durant festes majors de Gràcia i Sants, ni en les Festes de la Mercè no
hi va haver servei de barra en cap de les espais d’activitat, per tant no es van fer servir gots
reutilitzables. En cas del Festival Grec hi va haver servei de barra, utilitzant gots de cartró i de
plàstic reciclat o biodegradable.
El Consell de la Joventut va fer servir 1.400 gots reutilitzables en les seves activitats.
A les guinguetes de les platges es van utilitzar un total de 18.710 gots reutilitzables, una desena
part respecte a l’any anterior.
Les dades dels espais gestionats per Barcelona Serveis Municipals (BSM) també són només una
quarta part respecte a l’any anterior, degut a les restriccions d’activitats: s’han utilitzat més de uns
172.000 gots reutilitzables durant l’any 2020 (0 al Fòrum, 159.179 a l’Anella Olímpica, 4.202 al
Tibidabo i 9.030 al Zoo), equivalent a l’estalvi de 252.000 gots d’un sol ús.
Per motius del protocol de salut, en la Cursa de la Mercè i la Cursa dels Nassos l’Institut Barcelona
Esports va lliurar uns bidons auto portables i reutilitzables perquè els esportistes es fessin ells
mateixos l’avituallament. Es van repartir un total de 4.349 bidons, 2.978 a la Cursa de la Mercè i
1.371 a la Cursa dels Nassos. L’estalvi total entre els inscrits presencials i virtuals s’estima en 12.088
ampolles de plàstic d’un són ús estalviades.
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Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant
Institut Barcelona
Esports

Contracte/s
Serveis de disseny, producció i
suport per dur a terme diversos
esdeveniments esportius i actes
de promoció esportiva (2020,
2021, 2022).

Criteris ambientals
Requisits
Recollida selectiva de residus en
avituallaments
Criteris de valoració:
Materials en la producció de suport
de senyalització i imatge.
Serveis de càtering.
Qualitat ambiental vehicles.
Compensació emissions CO2

Reptes i objectius pel 2021
▪ Seguir treballant per tal que les principals festes i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament
(Mercè, Grec, festes de Districtes...) disposin d’un pla d’ambientalització
▪ Consolidar la utilització dels gots retornables i cercar més alternatives al got de plàstic d’un sol ús
(ex. foment de l’ús de gots propis)
▪ Col·laborar en l’elaboració d’una estratègia per avançar en l’eliminació d’ampolles d’aigua d’un sol
ús en les curses organitzades per entitats (externes a l’Ajuntament de Barcelona)

Més informació:
- Apartat sobre esdeveniments del web del Programa A+S
- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments
- Curses sostenibles en temps de COVID-19
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