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1. Introducció i objectius

La Línia Estratègica 1 de l’Agenda 21 de Sant Just Desvern té a
veure amb la gestió i informació per a la qualitat ambiental de
Sant Just Desvern. Entre els seus objectius, figuren els següents:

1.3 Informar i sensibilitzar la ciutadania i els sectors econòmics
amb noves fórmules, nous temes i amb estratègies orientades
a les necessitats de cada sector.

1.4 Aprofundir en el model de gestió eficient dels residus amb la
implicació de la ciutadania i les administracions promovent
la minimització i la selecció.

El respecte pel nostre entorn és una peça clau i un referent obligat
a l’hora de plantejar-se qualsevol activitat. En els darrers anys el
creixement generalitzat del consum ha provocat un increment de
l’ús de bens i serveis. En les festes, concerts o altres esdeveniments
s’hi acostumen a generar gran quantitat de residus, a consumir
recursos i energia a més d’altres efectes ambientals. És important
considerar els impactes ambientals en l’organització de qualsevol
festa o acte públic.

Aquest manual és una de les actuacions incloses al projecte A
Sant Just Reduïm els residus, subvencionat per l’Agència de
Residus de Catalunya,  i pretén aportar un conjunt de recomanacions,
idees, consells, així com recursos que aplicats en l’organització
d’una festa puguin fer aquesta més sostenible.

3



4

Objectius:

• Minimitzar la generació de residus.
• Facilitar la reutilització i reciclatge dels diferents tipus de residus

generats.
• Adquirir i utilitzar materials i productes amb qualitat ambiental.
• Estalviar energia.
• Reduir el consum d’aigua.
• Minimitzar el soroll.
• Sensibilitzar i educar ambientalment a la població.



2. Què entenem per una  festa sostenible

Fer una festa més sostenible vol dir treballar per un poble més
sostenible. En qualsevol acte de celebració de la nostra comunitat
és possible i recomanable actuar amb coherència ambiental. Per
això, convé introduir criteris ambientals des del començament, a
l’hora de planificar i organitzar la festa.

Abans de la festa cal:

• Dissenyar i editar els documents sobre la festa introduint el
concepte d’eco-festa, materials reciclats per cartells i fulletons,
correu electrònic per invitacions, etc.

• Estudiar la figura del coordinador ambiental o l’Equip Verd que
s’encarregui dels aspectes ambientals de la festa.

• Dimensionar la quantitat de residus que es generaran a partir
dels productes subministrats. Triar l’opció que generi menys
residus.

• Posar tota la gamma de contenidors de recollida selectiva.
• Calcular el nombre d’assistents a l’acte festiu i encarregar la

quantitat necessària de productes, especialment de menjar.
• Contractar espectacles lúdics (pallassos, grups d’animació al

carrer, etc.) que, a part de la vessant lúdica, tinguin una component
de sensibilització ambiental.

Durant la festa cal:

• Organitzar jocs, gimcanes i altres activitats per fomentar la
participació dels assistents on es transmetin missatges de respecte
al medi ambient.

• Fer una tasca activa de control i seguiment de la festa.
• En concerts, planificar la situació dels escenaris i els altaveus

i establir el volum màxim acceptable de la música per tal de
molestar el mínim als veïns de l‘entorn.
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Acabada la festa cal:

• Avaluar el desenvolupament i resultat de la festa.
• Avaluar la resposta dels assistents a les iniciatives ambientals

i el seu grau de satisfacció i participació en les mateixes.
• Controlar si s’ha fet una correcta separació dels residus i detectar

les causes del contingut d’impropis.
• Reduir els impactes post-festa, amb una actuació ràpida i eficaç

dels serveis de neteja.
• Fer difusió dels resultats obtinguts amb la integració d’actuacions

ambientals a través dels mitjans de comunicació interns i locals
(butlletí municipal, ràdio i premsa locals...).



3. Criteris ambientals per a la

Compra i la Contractació

Una festa més sostenible no significa necessàriament una festa
més cara. Es poden finançar les actuacions ambientals tot garantint-
ne la bona gestió econòmica. Des de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern us podem assessorar a l’hora de comprar productes o
contractar serveis amb criteris ambientalment correctes.

Aquestes són algunes recomanacions a seguir:

• Donar preferència als productes i serveis que disposin de distintius
o certificats que reconeguin les seves característiques ambientals
(Etiqueta ecològica europea, Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient, Certificat de Gestió
Ambiental (EMAS/ISO 14001) i altres distintius o certificats
avalats per organismes independents).

• Comprar productes que utilitzen material reciclat.
• Utilitzar begudes en envasos retornables i cobrar un dipòsit

enfront dels envasos d’un sol ús.
• Contractar sortidors a pressió per a begudes (p. ex. cerveses).
• Encarregar els menjars amb una clara orientació a la reducció

de residus i a la promoció de productes més ecològics (p. ex.
Suports comestibles com ara llesques de pa, pasta brisa, empa-
nades…).
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4. Propostes per reduir l’impacte 

ambiental de les festes:

Gestió dels Residus:

• Fer la recollida selectiva d’aquells residus per als quals hi hagi
circuits definits en el municipi.

• Reservar els espais necessaris per situar els contenidors específics
per a cada tipus de residus.

• Situar els contenidors de reciclatge en bateria al costat dels de
rebuig, en lloc d’ un de sol, i en llocs ben visibles.

• Senyalitzar els contenidors, amb els símbols o pictogrames de
reciclatge.

• Utilitzar gots reutilitzables per reduir la utilització d’envasos
d’un sols ús. En comprar la beguda es paga un dipòsit pel got,
el qual es recupera en tornar-lo.

• Servir les begudes amb sortidors a pressió.
• Optar per vaixella reutilitzable abans de materials d’un sol ús.
• Servir menjars sobre suports comestibles sempre que sigui

possible (llesques de pa, pasta brisa, empanades…).
• Utilitzar vaixella compostable (plats, gos i coberts de cartró o

plàstic compostable) i recollir-la conjuntament amb les restes
del menjar.

• Caracteritzar el tipus i la quantitat de residus que es generaran
al llarg de la festa en funció de les activitats a realitzar i els
recursos utilitzats.

• Llogar alguna empresa per al reforç del reciclatge i de rebuig
que es generarà a la festa.

• Calcular el nombre d’assistents als àpats i encarregar la quantitat
necessària per evitar un excés de menjar residual.

• Informar als assistents de les mesures adoptades, per megafonia,
als materials editats de difusió de la festa, cartells informatius,
etc.

• Acordar amb alguna associació benèfica la donació del menjar
que no s'hagi servit el dia de la festa.
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Estalvi de recursos energètics:

• Utilitzar bombetes de baix consum per
il·luminar els carrers, estands i paradetes,
serveis sanitaris...).

• Llogar un nombre suficient de WC químics
i instal·lar-los en espais convenientment
senyalitzats. Incorporar mecanismes per
minimitzar el consum d’aigua.

• En l’elaboració dels àpats el millor és cuinar
utilitzant carbó vegetal que és un recurs
energètic renovable enfront del gas o de les
cuines elèctriques.

Transport i seguretat:

• Dissenyar la zona on es farà la festa. Si hi ha restriccions de
trànsit rodat avisar als veïns. Assignar un lloc per a cada servei
i preveure una zona d’accés restringit als assistents.

• Facilitar l’accés a l’emplaçament de la festa amb la xarxa de
transports públics i informar als materials de difusió

• Eliminar les barreres arquitectòniques i els elements que
puguin tenir associat un major risc d’accidents.

• Fomentar l’ús de la bicicleta amb aparcaments especials.
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4. Propostes per reduir l’impacte 

ambiental de les festes:
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Generació de Soroll:

Normalment la percepció
d’una festa per part dels
veïns és negativa ja que
poden patir destorbs com
soroll i altres molèsties a
l’entorn. Per tant és im-
portant:

• Vetllar pel descans dels
veïns tenint en compte
l’impacte acústic.

• Incorporar un servei de
vigilància per controlar
els efectes indesitja-
bles.

Sensibilització i Educació Ambiental:

Una festa reuneix un gran nombre de públic amb una actitud
receptiva, participativa i sensible. Cal aprofitar aquestes actituds
per realitzar activitats d’educació ambiental.

Per tal que les iniciatives ambientals endegades el dia de la festa
siguin un èxit és clau la participació activa dels assistents. Alhora
és important facilitar els elements i incentius necessaris perquè
la gent pugui estar informada.



5. Serveis que us ofereix

     l’Ajuntament:

• Assessorament i informació:
Des del servei de Medi Ambient us atendrem personalment, per
telèfon o per correu electrònic, per facilitar-vos tota la informació
que necessiteu per incorporar els criteris ambientals es que
descriuen a aquest manual a l’hora d’organitzar la vostra festa
o activitat.

• Recollida selectiva dels residus:
Us proporcionem contenidors específics per a la recollida selectiva
de vidre, paper i cartró, envasos (llaunes, plàstics i briks), matèria
orgànica i rebuig. També us facilitem la recollida d’aquests
contenidors un cop finalitzada l’activitat.  Cal demanar-ho per
escrit amb antelació.

• Gots retornables i reutilitzables:
El Casal de Joves disposa de gots reutilitzables de
plàstic dur per a les vostres festes o activitats que
us permetran estalviar gots d’un sol ús i alhora evitar
la generació de més residus.
Aquests gots es poden llogar al públic assistent,
per exemple demanant 1¤ que  es pot recuperar
en qualsevol moment de la festa si es retorna el got.
Els responsables del Casal us informaran de les
condicions del préstec d’aquests gots.
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