
Pla de sostenibilitat d’una
fira, l’exemple de BioCultura



• Ajudar al foment de l'alimentació ecològica a tota la seva
cadena: producció, elaboració, comercialització i venda.

• Fomentar i divulgar les alternatives de consum que no suposin
una agressió per al planeta.

• Informar, formar i educar el consum responsable i el respecte
pel medi ambient.

• Divulgar a través de les publicacions el pas cap a un activisme
mediambiental basat en l'ecologia profunda.





MADRID BARCELONA BILBAO  
SEVILLA VALENCIA A CORUÑA

Alimentació ecològica
Cosmètica eco-natural certificada
Textil sostenible . Turisme sostenible
Casa Sana . Eco Estil de vida

800 empreses expositores
140.000 visitants
1.200 activitats paral·leles



BioCultura Barcelona 2022

• DATA: 5-8 maig 2022

• UBICACIÓ: Palau Sant Jordi (Barcelona) 

• EMPRESES EXPOSITORES: 302 

• ACTIVITATS: 264 

• VISITANTS: 44.280 públic. Professionals: 1.818. Periodistes
acreditats: 129.





Residus (1)
• Estands

• Reutilització de perfileria i panells
• Passadissos sense moqueta
• Reaprofitament de la moqueta en bon estat

• Empreses expositores
• Normes respecte als envasos d’un sol ús
• Normes respecte a les deixades produïdes

durant el muntatge i desmuntatge
• Possibilitat lloguer contenidors reciclatge pel

seu estand
• Identificació sense plàstic
• Iniciativa contra el malbaratament d’aliments

togoodtogo.es



Residus (2)
• Visitants

• Facilitats pel reciclatge
• Fonts d’aigua (NOVETAT 2023)

• Activitats
• Reducció residus al showcooking
• Aigua pels ponents
• Tallers de reciclatge per a infants

• Publicitat de la fira
• Reutilització de les banderoles
• Reducció del paper i priorització format

electrònic (40%)
• Impressions amb paper i tintes ecològiques
• Reutilització de molts suports (pancartes)





PROJECTE PILOT PER A REDUIR 
L’ÚS D’ENVASOS D’UN SOL ÚS A 

LA FIRA BIOCULTURA

Amb la col·laboració de:



Degustacions: bones pràctiques





Degustacions: a millorar



Showcooking

• Recipients per a degustacions
reutilitzables: inox i bambú

• Coberts del servei de préstec
de l’ajuntament

• Rentaplats industrial (sabó
ecològic)



• 600 barquetes de bambú
• 1500 terrines de plàstic compostable
• 750 gots transparents de plàstic 

compostable
• 1125 gots de paper 
• 750 plats petits de cartró
• 750 culleres de fusta
• 1500 culleretes  de fusta
• 1500 forquilles de fusta



Foodtruks



Lliçons apreses i reptes de futur
• La major quantitat de deixalles es generen en 

degustacions de líquids on les persones poden servir-se.
• Algunes empreses expositores generen molta deixalla

pròpia i cal que separin dins del seu estand.
• Algunes empreses calculen malament els envasos i 

després tenen dificultat per adquirir els adients.
• Moltes empreses expositores troben solucions per a fer

servir pocs envasos, també per poder estalviar.
• La zona de foodtruks no és un espai on es generin moltes

deixalles, especialmente gots. 
• El canvis en el showgooking han suposat un important

estalvi d’envasos. Caldrà fer només alguns petits ajustos: 
mida envasos, personal neteja. 

• Els sectors que no són alimentació generen poques
deixalles. S’está substituint fulletons de paper per QRs. 

• Les properes fires no es permetrà la presencia de 
plàstic encara que sigui compostable (PLA) per a 
les degustacions. Això farà que la major part de les 
deixalles vagin al contenidor de l’orgànica. Caldrà
acompanyar a les empreses per a aconseguir-ho. 

• S’estudiarà la possibilitat de tenir un servei per a 
proveir envasos durant la fira. 

• Caldrà que les empreses que fan servir més
envasos d’un sòl ús adoptin envasos tipus cons de 
paper o pastiller. 

• Caldrà ajudar a algunes foodtruks a adoptar 
sistemes per servir el menjar que redueixin el 
residus: paneres retornables, paper encerat, etc. 



Petjada de carboni
• Consum energètic

• Llums dels estands amb tecnologia let.
• Consells per a l’estalvi a la guia de bones

practiques.
• Possibilitat de compensar petjada de carboni. 

Aportació que s’inverteix en projectes de 
compensació (2€/m2)

• Mobilitat
• Acord amb BSM per reforçar bus que arriba a 

la fira.
• Acord amb Local Terminal (localterminal.com) 

que ofereix viatges en autocar conjunts per a 
persones que volen visitar un mateix
esdeveniment

• Entrada gratuïta als visitants que assisteixen
en bicicleta



Contaminació
• Productes

• Pintures ecològiques parets dels estands
• Tintes ecològiques al material imprès
• Productes de neteja ecològics al showcooking

• Acústica
• Prohibició a les empreses expositores de fer

massa soroll
• Limitació dels missatges de megafonía
• Recomanacions respecte el volum dels

audiovisuals

• Electromagnètica
• Recomanacions de desconnexió



Col·laboració del recinte

https://www.biocultura.org/uploads/Informaci%C3%B3_ambiental_Anella_BSM.pdf


Certificacions

https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/certificacion-eventos


Gràcies per la seva atenció

Montse Escutia
m.escutia@vidasana.org
616927337

mailto:m.escutia@vidasana.org
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