
Adreçat a totes aquelles persones encarregades d’organitzar 
àpats i festes massives i té l’objectiu de donar petits consells 
que ajudin a minimitzar l’impacte ambiental que suposa una 
activitat d’aquestes característiques. 
Així s’aconsegueix que les festes siguin més sostenibles i rendi-
bles, ja que s’optimitzen més els recursos.

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Ubicació i condicions de l’espai
• Escollir la situació de l’espai en funció del nombre d’assistents, 
tenint en compte l’orientació de l’espai i l’acústica per procurar 
molestar el mínim possible els veïns.

• Rebutjar una decoració excessiva i que aquesta sigui reciclada 
i durable per altres esdeveniments. 

• Utilitzar material reciclat per editar els cartells, tríptics, fulletons 
i evitar l’ús innecessari de paper.

Eficiència energètica
• Fer un ús eficient de l’enllumenat i els equips de climatització, 
regular la temperatura de les instal•lacions d’acord amb l’època 
de l’any (a l’hivern, al voltant dels 20ºC i, a l’estiu, al voltant dels 
25ºC), tancar els llums quan es surt d’un espai. Il•luminar les 
parades amb bombetes de baix consum.

Restauració
• Reduir el consum de gots d’un sol ús i utilitzar gots que es 

puguin netejar i reutilitzar moltes vegades, evitar vaixelles d’un 
sòl ús.

Gestió de residus
• Establir un pool verd (espai on s’ofereix la informació i material 
necessari per a l’execució de les actuacions ambientals), apli-
car el codi de conducta de les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar, 
informar els assistents de les mesures ambientals adoptades, 
fent que participin també en la festa i separar els residus i di-
positar-los al contenidor corresponent.

Transport
• Triar un espai que tingui bona comunicació amb el transport 
públic i fomentar-ne l’ús entre els assistents, facilitant infor-
mació sobre tots els mitjans de transport públic que hi ha dis-
ponibles per accedir-hi, facilitar la mobilitat a peu o amb bici-
cleta, col•locant places temporals d’aparcament.

AMBIENTALITZACIÓ DE COMPRES

• Prioritzar proveïdors amb distintius de qualitat ambiental  

• Prioritzar la compra de productes regionals, ecològics i de 
comerç just. 

• Comprar productes a granel. 

• Adquirir aliments procedents del mercat local, frescos i de 
temporada. 

• Utilitzar materials durables que permetin el muntatge de la 
parada en edicions futures.

• Utilitzar vaixella, gots i coberts reutilitzables.

• Prioritzar la compra de productes realitzats amb material 
reciclat.

CONSELLS DE BONES PRÀCTIQUES 
AMBIENTALS I AMBIENTALITZACIÓ DE COMPRES

D’ÀPATS MASSIUS I FESTES POPULARS DE LA UDL

Redacció de les guies:


