
Un salt endavant cap a
la sostenibilitat



Identificar, detectar i inventariar
Arrel de la situació de pandèmia, a l'any 2021, des de Vicfires
sentim la necessitat de fer un treball d'anàlisi de les nostres
fires. En aquest sentit, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i amb la voluntat d'alinear-nos amb les Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), juntament amb un equip
d'expertes en innovació, vam inventariar totes les bones
pràctiques que ja estàvem duent a terme i vam identificar-ne
i detectar-ne de potencials per implementar noves accions. 

L'objectiu final de tot el treball és que des de Vicfires es
celebrin fires més sostenibles i respectuoses amb l'entorn.



Implementació
Treballem amb personal de sanitat per vetllar per la seguretat alimentària
El Recinte Firal és un espai cardioassegurat
Organitzem activitats paraŀleles enfocades a la salut i benestar, educatives i
culturals, etc.
Treballem per aconseguir la paritat de gènere en les programacions i els
equips
Utilitzem un llenguatge inclusiu
Constituïm aliances entre diferents països per tal de promoure els sectors
econòmics
Instaŀlem fonts d'aigua públiques
El Recinte Firal de Vic utilitza energia verda
Impulsem i promocionem nous llocs de treball
Oferim accés a WIFI gratuït a tot el Recinte Firal
Comptem amb una APP i pàgina web on trobar tota la informació de la Fira
El Recinte Firal és un espai sense barreres arquitectòniques
Les fires compten amb lavabos adaptats 
Contractem personal a través d'una borsa de joves
Contractem empreses de suport i serveis per a persones en risc d'exclusió
social
Reutilitzem materials de decoració i mobiliari d'una edició a l'altra
Les aplicacions gràfiques són de producció més sostenible, ja que no
compten amb plàstic i són fetes de tèxtil
Vetllem per reduir el consum de paper transformant el programa d'activitats
en format digital
Formem part del projecte de transformació cap a Fires Sostenibles de la
ciutat de Vic
...



Impacte

Produïm aplicacions tèxtils
lliures de plàstics

Eliminar els plàstics dels
materials de promoció

Evitar l'ús de plàstics i
facilitar l'accés a aigua

Disminuir el consum de recursos
d'una edició a una altra

Instaŀlem fonts 
públiques

Reutilitzem 
infraestructures i mobiliari

Reduir la generació
de residus

Generar valor per a la
comunitat local

Contribuïm en projectes
socials

Utilitzem parament
reutilitzable o bé compostable



Impacte

Instaŀlem illa de contenidors  
de fraccions

Traslladem tots els continguts,
programa i informació de la Fira

a l'APP i web

Oferim aliments 
de proximitat i KM0

Reutilitzem els elements 
de decoració

Instaŀlem lavabos 
adaptats, i sempre que sigui

possible també WC secs

Eliminar barreres i disminuir el
consum d'aigua i de químics

Fomentar i facilitar la correcta
separació de residus

Reduir el consum i el
malbaratament de paper

Afavorir el desenvolupament
del territori

Disminuir el consum de
recursos d'una edició a una altra



No recollim les dades de la majoria d’indicadors i això fa que no tinguem dades per comparar l'impacte en les nostres
fires. 
No comuniquem tot el que fem a nivell de sostenibilitat, i cal fer-ho.
Tenim àrees d'actuació on ens costa incidir i transformar les accions per fer-les més sostenibles.
Hi ha bones accions que se'ns resisteixen per pressupost.
La digitalització del programa d'activitats o la venda d'entrades intensifica la bretxa digital. 

Debilitats

La nostra activitat a l’hora de promocionar un sector o àmbit econòmic, ja està contribuint a l’assoliment d’un o més
ODS en sí mateix.
En cada fira i mercat, ja estem incorporant bones pràctiques en l’àmbit de la sostenibilitat (econòmica, social i
ambiental).
Implementar bones pràctiques i voler formar part del canvi aporta prestigi i notorietat.
Treballar de manera que els objectius siguin mesurables i, per tant, que tinguem l’evolució de l’impacte econòmic,
social i ambiental.
Comunicar i informar de les accions que duem a terme: web, app, aplicacions fira, etc.

Oportunitats



Gràcies!


