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CONSELLS PER A UNES
CELEBRACIONS MÉS
SOSTENIBLES
Per aconseguir que les nostres celebracions siguin més respectuoses amb el
medi ambient.
Seguint aquests petits consells reduirem els residus generats, el malbaratament energètic i les emissions de CO2 a
l’atmosfera quan organitzem les nostres
festes i esdeveniments. A més, en molts
casos no només aconseguirem un benefici ambiental, sinó que també serà profitós per la nostra economia domèstica.

Regidoria de Medi Ambient
Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 8
08291 Ripollet
Telèfon 93 504 60 14
Dilluns a divendres - 8 a 15 hores
Correu electrònic:
mediambient@ripollet.cat

CONSELLS PER
A UNES CELEBRACIONS
MÉS SOSTENIBLES
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Ubicació i condicions de l’espai

- Caldrà escollir correctament la situació de l’espai
en funció del nombre d’assistents, l’orientació i
l’acústica per procurar molestar el mínim possible els veïns. També és interessant que es pugui accedir amb transport públic, a peu o amb
bicicleta. Si és així, se n’ha de fer difusió en la
convocatòria de la celebració.
- La decoració no serà excessiva i es procurarà
que sigui feta amb material de reciclatge i que es
pugui utilitzar en altres esdeveniments.

Restauració

Eficiència energètica

- Caldrà utilitzar vaixelles que es puguin reutilitzar
(ja siguin plats, gots, tovallons, coberts o bé fer
ús d’altres suports alternatius, com ara gerres o
porrons)

- Caldrà fer un ús eficient dels
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 sobre els 25ºC). Cal
procurar que la il•luminació
sigui a base de bombetes
de baix consum. Mireu que
els lavabos i les aixetes incorporin mecanismes per
reduir el consum d’aigua i
no us oblideu de tancar-les
després del seu ús.

2

4

- Caldrà evitar el malbaratament alimentari. Farem els càlculs, abans d’anar a comprar, del que
es necessita segons el nombre d’assistents.
- En cas que en sobri, es contemplarà la possibilitat d’oferir-lo a alguna associació benèfica o es
repartirà entre els comensals.
- S’evitarà comprar aigües. Es pot beure aigua de
l’aixeta.
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- S’evitarà l’ús innecessari de paper per a la publicitat de l’acte. Es pot aprofitar per arribar a
tothom l’existència de les xarxes socials i els mòbils. En cas d’haver de fer cartells es procurarà
utilitzar materials reciclats i es recolliran després
de finalitzar l’acte.

Gestió de residus

- Si la festa s’organitza en un espai públic, com un
parc, caldrà tenir en compte que la celebració
permeti l’ús habitual d’aquest espai per la resta
de ciutadans que ho desitgin i s’haurà de sol•licitar el permís corresponent.

- Als espais públics es dipositaran els residus generats a les papereres. Quan la quantitat de residus
generada sigui molt gran, caldrà portar les deixalles als contenidors de recollida selectiva propers
per no sobrepassar la capacitat de les papereres.

- Caldrà fer una classificació de les deixalles generades.

Compres
- Es prioritzaran els proveïdors amb distintius de
qualitat ambiental. La compra de productes a
granel, de proximitat, ecològics, de temporada,
de comerç just...
- Si es vol comprar un regal es procurarà que siguin articles fets amb tecnologies netes o bé
reciclats. També es pot optar per altre tipus de
regal que no sigui material, com ara entrades de
teatre, cinema o altres.

5

