
IDEES,  
CONSELLS  
I SUGGERIMENTS 
PERQUÈ EL TEU ESDEVENIMENT SIGUI MÉS  
SOSTENIBLE I COMPROMÈS AMB EL MEDI AMBIENT 
 



SOSTENIBILITAT 

Estableix criteris per minimitzar o optimitzar 
el consum de materials de rebuig com ara 
residus (escenografia, decoració, attrezzo, 
impressions de gran format, etc.). 
 

Calcula (amb l’ajuda d’una agència 
especialitzada) les emissions de CO2 
generades per a la producció tècnica 
d’un acte. Compensa l’empremta de 
carboni cooperant amb alguna 
iniciativa. 
 
 

Prioritza l’ús de projeccions murals per 
substituir la cartelleria tradicional. 

Evita l’ús de substàncies o materials 
que s’hagin fabricat amb matèries 
perilloses o nocives per al medi 
ambient. 

Tria menús a base de productes de  
km 0, de temporada, tradicionals o  
propis de la zona. 
 
 

Minimitza la quantitat de documents 
publicitaris que es lliuraran durant 
l’acte (catàlegs, dossiers, fullets, 
targetes, etc.) i opta per formats 
digitals, aplicacions mòbils, etc. 
 

Reutilitza, dona o aprofita els materials que facis 
servir a l’acte. 
 

Prioritza l’ús de documentació digital 
(mapes del parc, agendes i altres 
documents) o l’ús d’aplicacions mòbils. 
Evita la impressió de documents i el 
malbaratament de paper. 
 
 

Inclou fruita, verdura, hortalisses i  
llegums en els menús. 
 



RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA 
 

Contribueix a la inserció laboral de  
persones amb síndrome de Down. 
Contracta-les com a personal auxiliar 
 per al teu acte. 
 

Si hi ha participants amb discapacitat  
visual, tens a la teva disposició aplicacions 
gratuïtes d’audiodescripció (Audex 11,  
entre d’altres). 
 

Selecciona articles publicitaris o regals  
amb caràcter responsable, ètic, ecològic,  
o fabricats amb materials sostenibles i/o  
per alguna entitat de caràcter social amb 
qui puguis col·laborar. Pots consultar el 
catàleg de regals responsables que 
col·laboren amb la Fundació PortAventura. 
 
 
 

Proposa alguna activitat de fundraising 
(recaptació de fons benèfics durant el  
sopar de gala, donatius directes de 
l’empresa, etc.). La Fundació  
PortAventura et pot ajudar a  
gestionar les donacions. 
 
 
 

Si el teu esdeveniment inclou  
participants amb discapacitat  
auditiva, pots subtitular els vídeos 
i contractar un intèrpret  
de llengua de signes. 
 
 



MATERIALS DE RESTAURACIÓ  
I DECORACIÓ 
 

Fes servir elements reciclats i/o que es 
puguin tornar a fer servir per a la decoració 
del teu acte (mobiliari amb palets de fusta, 
cartró reciclat, etc.). 

Quan sigui totalment necessari imprimir en 
paper, fes servir la tipografia ECOFONT i 
estalviaràs fins a un 50 % de tinta/tòner. 
 
 

Fes servir paper reciclat o, si no n’hi ha, 
paper certificat FSC. Fes-lo servir per les 
dues cares i evita textos en negatiu. 

Fes servir vaixella reutilitzable per als 
serveis de restauració per disminuir 
considerablement la generació de residus 
 i l’impacte mediambiental de les vaixelles 
d’un sol ús. 
 

Minimitza la cartelleria tradicional i 
substitueix-la per projeccions. 
 
 

Fes servir fonts d’aigua en comptes de 
subministrar ampolletes de plàstic. Pots 
donar un got o una tassa corporativa a 
cada participant perquè la faci servir al 
llarg de l’acte. 
 



ACTIVITATS DE  
TEAM BUILDING  
 QUE FOMENTIN EL RESPECTE PEL MEDI AMBIENT I  

COL·LABORIN AMB COL·LECTIUS DESAFAVORITS. 

Concep-t: Proveïdor i partner d’activitats de Team Building. Cooperativa especialitzada en activitats que potencien la sostenibilitat i/o la participació per 
millorar les condicions de col·lectius en risc d’exclusió social. 
 
 

Exemples d’activitats sostenibles: 
construcció i col·locació de caixes niu  
Per a espècies d’aus en perill d’extinció, 
col·locació de càmeres i seguiment de 
nidificacions, reforestació d’espais verds 
degradats. 
 

Exemple d’activitat responsable: millora 
d’instal·lacions per a col·lectius amb pocs 
recursos (pintar i millorar tanques d’entitats 
socials, centres de tutela de menors d’edat, 
centres per a dones maltractades, etc.). 
 
 

Healthy Day: tallers dinàmics i pràctics 
supervisats per professionals que donen 
consells i presenten els beneficis de portar 
una vida saludable, a més de donar pautes 
relacionades amb l’activitat física. 
 




