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Equivalent a 22000kWh/hab/any i aprox 4,5tn CO2/hab/any 35.000 MTn CO2 any









Estem en crisis climàtica? 





Que son els ODS?

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importancia 

conegudes com 'les 5 P’:





Sostenibilitat!!!

En què consisteix la sostenibilitat?

El desenvolupament sostenible és un concepte que apareix

per primera vegada el 1987 amb la publicació de l' informe 

brundtland, que alertava de les conseqüències

mediambientals negatives del desenvolupament econòmic i 

la globalització, i tractava de buscar possibles solucions als

problemes derivats de la industrialització i el creixement de 

la població.

sostenible
1. adj. Que es pot sostenir. Opinió, situació sostenible.

2. adj. Especialment en ecologia i economia, que es pot mantenir durant llarg temps

sense esgotar els recursos o causar greu dany al medi ambient.

Definició de Sostenibilitat
La definició de sostenibilitat es refereix, a la satisfacció de les necessitats

actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de 

satisfer les seves, garantint l' equilibri entre creixement econòmic, cura del 

medi ambient i benestar social.





Son les fires espais sostenibles?





Implicacions 

ambientals 

de les Fires

Energia

Residus

Mobilitat



Residus:

 Descontrol en la generació de 

residus

 Poca discriminació positiva en la 

generació de residus compostables

 Generació de residus de dificil

tractament: Olis, sals, caixes de 

plastic, toners, pintures, coles, etc….

 Poca selecció dels residus.

 Escasa implicació de les empreses

en gestionar els seus propis residus

 Poca implicació dels visitants en

minimitzar la generació de residus. 













Mala praxis Energètica

 Pla d’estalvi en el consum d'energia insuficient.  

 No control sobre la potencia i les tarifes, il·luminació ineficient, 

 Maquines de clima ineficients i mal aïllades.

 Maquines de “vending” sense temporitzar, etc...

 Poc control sobre el consum d’energia als stands.

 Contractació energètica NO Renovable 

 Nul.la Generació d’energia. 

 Nul.la formació a tota la comunitat firal de les accions en matèria 

d’energia.



Mobilitat

 Molta facilitat per aparcar vehicle privat.

 Poca facilitat per anar en transport públic. 

 Poca facilitat per aparcar Vehicles sostenibles: bicicletes, patinets, etc...

 Nul.la implantació PdR. (punts de Recarrega vehicle elèctric)

 Cap control de vehicles contaminants a les portes d’entrada. 

 Cap control de “petjada de carboni” (quant km s’han fet per la Fira, staff, 

stands, visitants)

 Encara a les fires es promociona el vehicle de combustió. 



Residus:  Bones practiques

 Control en la generació de residus

 Minimitzar la generació de residus d’un sol us.

 Intentar generar nomès residus organics/compostables

 Maxim control en la generació, sobre tot residus de dificil tractament: Olis, sals, 

caixes de plastic, toners, pintures, aerosols, coles, brides, etc.

 Maxima sel.lecció dels residus

 Maxima implicació de les empreses en gestionar els seus propis residus I 

penalitzat la genració.

 Maxima implicació dels visitants en minimitzar la generació de residus. 

 Ecodisseny en els stands, reutilizables, i amb materials amb minim impacte

Ambiental. 



Energia: Bones prctiques
 Contractació energètica 100% Renovable 

 Pla d’estalvi en el consum d'energia. Ajustar la potencia.

 Il·luminació eficient.

 Maquines de clima eficients.

 Maquines de “vending” temporitzats, etc...

 Generació d’energia. 

 Aliances amb els ajuntaments per a impulsar comunitats energètiques.

 Formació a tota la comunitat firal de les accions en matèria d’eficiència 

impulsades a les Fires.



Mobilitat`: bones pràctiques
 Impulsar mobilitat mes sostenible: caminar, bicicletes, transport públic, 

vehicles elèctrics, etc..(plans de transport públic municipal)

 Punts de carrega per a vehicles elèctrics.

 Impulsar “petjada de carboni” . “Tasa” calculant els km i emissions que

s’han fet per organitzar la fira, i fer inversió equivalent en projectes

sostenibles.

 Bonificar les entrades o “premis”, per als “estands” i visitants mes sostenibles 

en la seva mobilitat.

 Punts de carrega per a vehicles elèctrics.



Futur de la mobilitat: streaming i  

Metaverso
https://walconevents.hyperfair.com/login-home.php

https://walconevents.hyperfair.com/login-home.php


Cataleg de materials sostenibles per stands.

extension://nhppiemcomgngbgdeffdgkhnkjlgpcdi/data/pdf.js/web/viewer.html?file=ht

tp%3A%2F%2Fmedia.firabcn.es%2Fcontent%2FS029012%2Fdocs%2FGUIA%2520BONES%2

520PRACTIQUES%2520MEDIAMBIENTALS%2520FIRA.pdf

http://media.firabcn.es/content/S029012/docs/GUIA BONES PRACTIQUES MEDIAMBIENTALS FIRA.pdf
http://media.firabcn.es/content/S029012/docs/GUIA BONES PRACTIQUES MEDIAMBIENTALS FIRA.pdf
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