
Guia per a unes festes
més sostenibles

Aquesta guia forma part de la campanya “Tria bé, no costa gens”, promoguda pel 
Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls, els principals objectius de la 
qual són fomentar la prevenció de residus i millorar la recollida selectiva de residus 
de la nostra ciutat.

Durant les festes, sopars, dinars, concerts... es generen una gran quantitat de residus. 
S’ha d’abandonar la idea que “un dia és un dia” i que una festa és un fet excepcional 
que pot justificar un comportament poc responsable amb l’entorn.  A més, una 
festa és un espai excel·lent per donar exemple a tots els assistents.

A la guia trobareu un recull de recomanacions per fer que les vostres festes siguin 
més sostenibles i, així, evitar generar tants residus i alhora contribuir a conscienciar 
les persones que assisteixen als esdeveniments que organitzeu.



Preparació de la festa
 9 Assabenteu-vos amb antelació del nombre de participants a l’acte per tal de 
preveure la quantitat necessària de menjar i així evitar comprar-ne amb excés.

 9 Utilitzeu el correu electrònic o bé paper reciclat o amb el distintiu de qualitat 
ambiental per fer la difusió de la festa.

 9 Seguiu uns criteris de compra sostenible:

* Prioritzeu la compra de productes de proximitat o bé procedents de 
l’agricultura ecològica per preparar l’àpat.

* No compreu productes molt envasats ( , plàstic o paper 
d’alumini).

* Escolliu begudes en envasos grans o retornables. Eviteu l’ús de 
llaunes o ampolles de plàstic petites.

* Adquiriu productes amb certificació ambiental. Les etiquetes 
ecològiques són certificats oficials que garanteixen que els productes 
compleixen uns criteris ambientals en el procés de fabricació, ús i 
comercialització.

* Exigiu als patrocinadors, subministradors de begudes, càtering, etc. 
que compleixin els criteris ambientals de la festa i l’ordenança  
municipal que obliga a fer la recollida selectiva dels residus.

 9 Utilitzeu vaixella reutilitzable o compostable; d’aquesta manera disminuireu 
una part important dels residus generats durant l’àpat. 

Si opteu per la vaixella reutilitzable, teniu l’opció d’adquirir-la 
i que es quedi en propietat de l’entitat o bé podeu demanar als 
comensals que la portin de casa. 
Podeu comprar vaixella reutilitzable i llogar rentaplats aquí:

www.ecofestes.com
www.sarau.cat

Si utilitzeu vaixella compostable, informeu els assistents que l’han 
de llençar al contenidor de matèria orgànica.
Podeu comprar vaixella compostable aquí:

 9 Sol·liciteu a l’Ajuntament els contenidors que necessitareu per als diversos 
tipus de residus el dia de la festa (paper, envasos, vidre, rebuig i orgànica).

 9 Utilitzeu guarniments reutilitzables per decorar l’espai de la festa (banderoles 
de roba...) o utilitzeu material reutilitzat. Podeu usar residus com ampolles, 
brics, paper de diari... per fer la vostra pròpia decoració. Cada any els podreu 
aprofitar, estalviareu diners i reduireu residus.

www.sarau.cat
www.ecrac.cat

www.queviure.coop



 9 Faciliteu la mobilitat als assistents i als veïns. Comuniqueu als assistents 
que disposeu d’aparcaments i fomenteu l’ús de cotxe compartit o bé afavoriu 
que la gent vagi a peu.

 9 Informeu en el vostre programa que heu adoptat criteris sostenibles en 
l’organització de la festa.

 9 Eviteu utilitzar serpentines o confeti de paper o . 
La neteja posterior és molt costosa.

 9 Llogueu suficients lavabos químics per evitar conductes 
incíviques.

El dia de la festa
 9 Designeu un equip o persona responsable que vetlli per la correcta separació 
dels residus durant l’àpat. 

 9 Col·loqueu tots els contenidors junts en un sol punt 
per garantir que la gent els utilitzi correctament. Si no els 
agrupeu és més probable que els comensals utilitzin el més 
proper per dipositar-hi tots els residus i, per tant, que no es 
faci la separació dels residus per fraccions. 

 9 Tingueu cura  que s’utilitzin correctament els contenidors. És  responsabilitat 
vostra que es faci la separació adequada dels residus de la festa que organitzeu. 

 9 Descarteu els contenidors de les fraccions que no utilitzareu per evitar que 
s’omplin amb residus impropis. (Per exemple, no sempre es genera vidre o 
rebuig en les festes populars).

 9 Si deixeu oberts els contenidors que utilitzareu facilitareu 
la feina als comensals a l’hora de separar els diferents 
residus del seu plat.

 9 Senyalitzeu i identifiqueu d’una manera visible la zona 
de contenidors. Podeu personalitzar el missatge de cada 
contenidor enganxant una mostra de cada residu que caldrà 
dipositar-hi.

 9 A l’inici de l’àpat o abans de finalitzar el primer plat, informeu els participants 
de com han de separar correctament els residus. Expliqueu-ho concretant-
ho amb els residus específics que es generaran durant el vostre àpat. Si és 
possible, utilitzeu la megafonia per fer-ho.

 9 Sigueu respectuosos amb els veïns i limiteu el volum de la música. 



Després de la festa

 9 Analitzeu si s’han separat correctament els residus i, en cas negatiu, mireu 
de detectar quines n’han sigut les causes per corregir tot allò que calgui. 
Comuniqueu a l’Ajuntament les dificultats que trobeu per fer la recollida 
correctament.

 9 Avalueu la resposta dels assistents a les iniciatives ambientals i feu-ne 
difusió al vostre web, facebook, etc. 

 9 Reduïu els impactes posteriors a la festa. Quan acabeu, deixeu l’espai net 
per evitar molèsties als veïns i sobrecàrregues al servei de neteja.

 9 Deixeu les taules que us ha cedit l’Ajuntament en òptimes condicions de 
neteja, tal i com us agradaria trobar-les.

 9 Repartiu els aliments que no s’han consumit entre els convidats perquè els 
puguin aprofitar l’endemà o bé doneu a entitats socials el menjar que no 
s’ha consumit i que encara és apte per al consum humà. Podeu participar 
en el projecte “Aliments Solidaris” de l’Ajuntament; per fer-ho, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat (sostenibilitat@valls.cat, 
977 636  007).

 9 No us desanimeu si en les primeres festes la separació no ha estat correcta 
del tot. Separar correctament els residus és un hàbit que la vostra entitat 
anirà adquirint amb el temps.
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