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MESURA DE GOVERN PER L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT A 

LES FESTES MAJORS DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC 

 

Justificació  

Les festes majors son una gran ocasió per fer comunitat. Es un moment de goig i 

reconeixement mutu entre les ciutadanes i els ciutadans. Tanmateix es també una 

oportunitat per avançar envers les fites de la nostra societat. Una de les mes 

importants, si no la principal, és aconseguir una ciutat sostenible, o el que és el mateix, 

reduir la nostra petjada ecològica per tal de millorar les possibilitats de la supervivència 

al nostre planeta.  

Al Govern Municipal hem tingut des del començament molt clara aquesta fita. Mesures 

com la contractació municipal amb criteris de justícia social i ambiental, promoure 

l’agricultura de proximitat i ecològica o adoptar una estratègia de residu zero.   

Aquesta mesura de govern del Districte doncs s’emmarca dins la lluita  des de la ciutat 

de Barcelona per aturar el deteriorament del medi ambient, aprofitant els 

esdeveniments de màxima concurrència ciutadana per fer-ne pedagogia, tant amb 

l’exemple des de la institució mostrant les alternatives al model consumista imperant. 

Seguint les línies establertes en el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, 

treballarem per minimitzar els impactes ambientals derivats de la realització d’activitats 

a la via pública, sent l’ambientalització dels esdeveniments una gran oportunitat per 

fomentar la cultura de la sostenibilitat, tant en les empreses implicades com en les 

persones participants o visitants. 

La voluntat d’aquesta  mesura és recollir el treball previs fet en els mandats anteriors i 

amb la intenció d’ampliar el compromís del Districte en els temes de sostenibilitat, 

aconseguir concretar, ampliar i desenvolupar els compromisos adquirits i endegar-ne 

de nous, posant la sensibilització dels veïns i veïnes vers la sostenibilitat en el centre 

de l’acció. 

 

Objectiu 

La mesura de govern té l’objectiu de fixar els criteris de sostenibilitat que s'han 

d'aplicar en l’organització de les festes majors del Districte de Sants-Montjuic on 

l’Ajuntament té un paper rellevant de col·laboració amb les Federacions i associacions 

que organitzen les activitats que tindran lloc durant l’esdeveniment, amb la voluntat de 

sensibilitzar a tots els veïns i veïnes envers la necessitat de fomentar la sostenibilitat 

en tots els àmbits. 

 



 
 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
c. Creu Coberta, 104   08014 Barcelona 
 

2 

 

 

 

Per això es proposa treballar amb aquestes entitats per anar augment i implementant 

de forma progressiva una sèrie de mesures en les diferents festes majors dels barris 

del Districte. 

 

 

Línies de treball 

La present acció de govern pretén recollir, reforçar i ampliar totes les actuacions que 

s’han fet i que es puguin fer per a que les festes majors siguin més sostenibles, 

fomentant i augmentant les que ja es realitzen i impulsant altres actuacions, per tal 

d’aconseguir, seguint les prioritats marcades en la Instrucció Tècnica 

d’ambientalització d’esdeveniments: 

 
- Promoure i consolidar les bones pràctiques ambientals durant l'execució de 

l’esdeveniment, en termes de neteja, prevenció i bona gestió de residus. 

  

- Fomentar altres mesures de millora ambiental (com la reducció de sorolls, de 

consums d’aigua....)  

 

- Fomentar l'ús de les noves tecnologies i l'estalvi de recursos en la difusió i 

comunicació de l’esdeveniment.  

 

- Introduir i consolidar la presència d’aliments bàsics i manufacturats d'agricultura 

ecològica i de comerç just.  

 

- Garantir la sensibilització ambiental de les persones assistents i la formació 

ambiental del personal involucrat en l’organització i execució de l’esdeveniment. 

 

- Reduir l’impacte ambiental causat per la mobilitat generada per l’organització i 

execució de l’esdeveniment.  
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Propostes d’actuació: 

A) Prevenció, neteja i recollida de residus:  

 

- Recollida selectiva de residus: Sol·licitud contenidors de reforç de reciclatge i 

de rebuig.  

 

- Reservar els espais necessaris per situar els contenidors específics per a 

cada tipologia de residus 

 

- Senyalització i informació de contenidors  

 

- Correcte dimensionament: evitar excés de productes  

- Vaixella, gots i coberts reutilitzables, reciclables-compostables o de material 

reciclable / suports comestibles, ús d’envasos retornables, etc. 

 

- Instal·lació de contenidors especials per a les restes del menjar i la vaixella 

compostable 

 

- Utilització materials/productes reciclats, especialment en la decoració dels 

carrers i places, etc. 

 

B) Reducció del soroll i estalvi energètic 

 

- Augmentar la instal.lació de limitadors de so (tal i com estableix l’ Ordenança 

de medi ambient de Barcelona, aprovada pel Plenari del consell Municipal en 

data 25 de febrer de 2011) en les activitats a l’aire lliure que disposin de 

sistemes de música/so electroamplificat, amb el corresponent estudi d’impacte 

acústic sempre que sigui necessari. 

 

- Aplicació de mesures extra en aquells espais d’especial atenció per la 

incidència de queixes degudes a molèsties per soroll nocturn. 

 

- Ús d’aparells de baix consum, com l’ús de bombetes de baix consum per 

il•luminar els espais (decoració carrers, il•luminació estands i barraques, 

il•luminació serveis sanitaris...). 

 

C) Comunicació, difusió i marxandatge 

 

- Estalvi de recursos materials: ús de noves tecnologies de la comunicació i  

ajust de la producció de recursos materials  
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- Ús de productes i articles reciclats, amb matèries primeres sostenibles o amb 

garanties de producció o origen sostenibles  

 

- Utilització de productes i articles d’ecodisseny i d’ecoedició  

 

- Crear i reforçar els missatges sostenibles 

 

D) Alimentació i altres productes: 

 

- Vetllar per la sostenibilitat dels productes: Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental – agricultura ecològica, comerç just, productes locals/km 0, fruites i 

verdures fresques i de temporada, etc. 

 

- Incentivar a les federacions i entitats que acordin amb alguna associació  

benèfica la donació del menjar que no s'hagi servit el dia de la festa.  

 

E) Informació, participació i formació: 

 

- Elaborar un material de difusió digital amb informació sobre les activitats 

ambientals de l’esdeveniment  

 

- Incentivar l’organització d’activitats lúdiques per fomentar la participació dels 

assistents en algunes de les actuacions ambientals, especialment els dirigits a 

un públic infantil i familiar com seria la separació dels residus en els diferents 

contenidors (jocs, gimcanes, punt verd, etc) 

 

F) Mobilitat: 

 

- Incentivar la reducció de desplaçaments associats a l’esdeveniment i afavorir 
els mitjans de transport amb menys impacte, continuant promovent el transport 
públic mitjançant mesures específiques  
 

- Fomentar l’ús de la bicicleta:  

 

o Reforç del servei de bicing 

o Instal•lació d’aparcaments de bicicletes addicionals 

o Iincorporar en la difusió els punt de bicing més propers a la festa 

 

- Vetllar per l’accessibilitat durant el temps en que es desenvoluparà la festa i en 

les hores posteriors al seu acabament 

 

- Detectar punts conflictius que puguin ocasionar risc d’accidents 
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Actuacions concretes per a l’any 2016: 

 

Presentació mesura de govern a les entitats i coordinació actuacions (maig). 

Per tal de poder implementar les primeres actuacions sostenibles en les festes majors 

d’enguany, a partir del mes de maig es presentarà a les federacions i associacions 

organitzadores de les festes majors la mesura de govern i les actuacions incloses per 

tal d’establir la implementació de mesures de forma conjunta. 

 

Planificació i execució de les següents actuacions (maig-setembre) 

- Elaboració d’un protocol de recomanacions per fomentar la sostenibilitat durant 

les festes 

 

- Elaboració d’un catàleg d’activitats, tallers, exposicions... de difusió de la 

sostenibilitat que es puguin programar durant les festes  

 

- Actes unitaris: 

 

o Us de gots retornables  

o Productes alimentaris sostenibles i de proximitat 

o Us de vaixelles biodegradables 

o Instal.lació de bujols de recollida selectiva 

 

- Resta d’actes: 

 

o Instal.lació de bujols de recollida selectiva 

o Incorporar el màxim de recomanacions del protocol actuacions de 

foment de la sostenibilitat  

o Programació d’alguna activitat sostenible del catàleg 

 

Valoració i propostes 2017 (novembre) 

 

Pressupost  

El pressupost previst per realitzar les actuacions que comportin una despesa 

econòmica serà de 15.000 € per aquest any 2016. 
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Annex: Calendari de festes majors del Districte 

 

- Juny: Festa major de Font de la Guatlla i La Marina 

 

- Juliol: Festa major de Poble-sec  

 

- Agost: Festa major de Sants 

 

- Setembre: Festa major de La Bordeta 

 

- Octubre: Festa major d’Hostafrancs 

 

 

 


