
Organitzeu el vostre acte d’una manera més sostenible! 

 
 Què és un acte o esdeveniment sostenible?  

Un esdeveniment es pot considerar ambientalitzat o sostenible si està dissenyat, organitzat i 
dut a terme d'acord amb els principis de la sostenibilitat, amb un èmfasi especial en els 
aspectes ambientals i socials. Els objectius d’un esdeveniment ambientalitzat són la utilització 
del menor nombre possible de recursos naturals, la minimització dels residus generats i la 
protecció de la biodiversitat i la salut humana.   protecció de la biodiversitat i la salut humana.   

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) els darrers anys ha treballat en l’àmbit de 
l’organització d’actes i esdeveniments més sostenibles, tant si són festes multitudinàries com 
congressos o trobades locals o internacionals.  
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Si sou organitzadors d’algun acte, introduint algunes iniciatives molt senzilles podeu fer que 
aquest sigui més respectuós amb el medi ambient.  
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 Per què és beneficiós fer l’acte més sostenible?  Per què és beneficiós fer l’acte més sostenible? 
Si s’introdueixen bones pràctiques ambientals i criteris de sostenibilitat en l’organització d’un 
acte es poden obtenir nombrosos beneficis: 
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• Beneficis ambientals: disminució de l’impacte ambiental de l’acte (menys consum 
d’energia i d’aigua, menys generació de residus, menys emissions l’atmosfera, etc.). 
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• Beneficis econòmics: disminució de costos de matèries primeres i recursos. • Beneficis econòmics: disminució de costos de matèries primeres i recursos. 
• Beneficis socials: millora de la imatge de les entitats organitzadores, més competitivitat, 
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 Com ho podeu fer?  Com ho podeu fer? 
Cal tenir presents alguns aspectes d’especial incidència ambiental i introduir-hi criteris 
ambientals en la presa de decisions per tal de triar sempre l’opció més sostenible o 
ambientalment correcte. Alguns exemples serien: 
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• Promocionar els desplaçaments en transport públic entre els assistents. • Promocionar els desplaçaments en transport públic entre els assistents. 
• Prioritzar la utilització de mitjans de comunicació electrònics i imprimir només la 

documentació necessària. Si s’ha d’imprimir alguna documentació, fer-ho sempre en 
paper reciclat i a doble cara. 
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incorpora l’esdeveniment. 
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 On us podeu informar i qui us pot assessorar?  On us podeu informar i qui us pot assessorar? 

La UAB ha elaborat un projecte per a guiar a tots aquells que vulgueu organitzar el vostre acte 
més sostenible. Podeu consultar la Guia per a fer més sostenibles els actes que organitza 
la UAB al web de l’agenda 21 de la UAB, a l’apartat Actes més sostenibles
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L’Oficina de Medi Ambient també us pot facilitar suport tècnic per assessorar-vos en el procés 
de fer més sostenible l’acte que esteu organitzant.   

Contacte: medi.ambient@uab.cat

Pàgina web: www.uab.cat/agenda21

Telèfon: 93 581 49 16 
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