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El 4 de novembre de 2021, al migdia, hem

celebrat els 20 anys de PEFC Catalunya en les

instal·lacions de l'Antiga Fàbrica d'Estrella

Damm i el realitzem com a millor amb surt, sent

respectuosos amb l'ambient.
 
 
 
 
 
 

Com ho farem? 
 

Prenent com a referència els Objectius de

Desenvolupament Sostenible, analitzem,

identifiquem i gestionem els impactes

ambientals, socials i econòmics 

de la celebració.



 
 

Què és un esdeveniment sostenible?
 
 
 

Segons el Programa de Nacions Unides per al

Medi Ambient – PNUMA, un esdeveniment

sostenible, “és aquell esdeveniment dissenyat,

organitzat i desenvolupat de manera que es

minimitzin els potencials impactes negatius

ambientals, i que es deixi un llegat beneficiós

per a la comunitat amfitriona i tots els

involucrats”. Les accions estan alineades amb el

plantejat en els diferents Objectius de

Desenvolupament Sostenible. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


L'organització d'un esdeveniment sostenible

representa un acte de responsabilitat amb

l'entorn i amb les persones. És un treball que

exigeix una gran planificació i coordinació per a

poder complir amb objectius i accions concretes,

que s'avalua i finalment es verifica a través

d'entitats autoritzades, com en el nostre cas, a

través de Bureau Veritas.

 

Hi ha vincles evidents entre els Objectius de

Desenvolupament Sostenible i el treball de PEFC

sobre la base de la visió d'un món en el qual les

persones gestionin els boscos de manera

sostenible. Des de PEFC no sols contribuïm als

ODS en la nostra gestió diària vinculada als

boscos, sinó també al moment de celebrar.



COMUNICACIONS 
PROMOVENT 
HÀBITS SALUDABLES



Comunicacions
 

No es tracta únicament de pensar, organitzar i

gestionar de manera sostenible, sinó que també cal

comunicar-los i promoure'ls.

 

Durant l'esdeveniment es van fer presentacions

sobre la gestió forestal sostenible, temàtiques

incloses dins de l'ordre del dia, com així també la

cuina amb productes naturals i socialment

responsables.

 

Hem fet promoció d'hàbits saludables, mobilitat

sostenible, conceptes de sostenibilitat i celebració

sostenible a través de les nostres xarxes socials, en

la nostra pàgina web i en les invitacions enviades a

tots els convidats.
 

Instagram: https://www.instagram.com/pefccatalunya/ 

Facebook: https://www.facebook.com/PEFCCatalunya

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pefc-catalunya 

Twitter: https://twitter.com/PEFC_Catalunya

Web: https://www.pefc.cat/es/

 



Invitació i programa de l'esdeveniment







FOTOS
VAIXELLA, GOTS,
SEPARACIÓ DE RESIDUS









CONVIDATS
GÈNERE



 
 

Convidats i Ponents
 

Els convidats a participar de l'esdeveniment van
ser més de 100, entre empreses certificades amb

cadena de custòdia, membres de PEFC,
institucions i premsa, sense exclusió ni distinció

de gènere.
 

Cada empresa, mitjà de comunicació o institució
podia assignar l'entrada lliurement al membre

que volgués.
 

PEFC Catalunya compta amb un protocol per a la
prevenció de la violència masclista que s'aplica i

annexa al final d'aquesta memòria.
 

D'altra banda, la distribució per gènere dels
ponents del dia de l'esdeveniment ha estat la

següent (segons es pot observar en l'annex del
programa del dia de l'esdeveniment):

 
Josep Maria Vila D'Avadal

Marta Pascual
Christopher Smith

Charo Val
Cristina Ortega Reverte

 



ASSISTENTS PER GÈNERE

66,7 % 33,3 %

HOME DONA

*Total d'assistents a l'esdeveniment: 84



PETJADA DE
CARBONI



 
No hem pogut calcular la petjada de carboni atès

que no es van utilitzar aparells elèctrics i,
respecte del transport, desconeixem els trajectes

realitzats per cada convidat.
 

No obstant això, hem enquestat a cada convidat
en arribar a l'esdeveniment sobre el mitjà de

transport fet ús per a tenir una referència, dades
que s'adjunten més a baix.

 
Per part seva, la il·luminació en tots els espais

era LED.

 
 

Petjada de Carboni





 
 

Mitjà de transport utilitzat

 
En el registre d'ingrés a l'esdeveniment, a més
de mesurar la temperatura i registrar les dades,
se'ls va consultar als assistents en quin mitjà de

transport havien arribat. Això a l'efecte de
comptar amb indicadors sobre la petjada de

carboni, tenint en compte que en les
comunicacions es van facilitar diferents mitjans

de transport públic.
 



MITJÀ DE TRANSPORT UTILITZAT

69 % 31 %

TRANSPORT
PÚBLIC

COTXE

*Total d'assistents a l'esdeveniment: 84



 
 

Reduir l'impacte ambiental
 
 

Dins de les accions previstes per a reduir l'impacte

ambiental, s'inclouen: la disminució de la petjada

hídrica (ús d'aigua durant l'esdeveniment); energia;

tractament dels residus generats; entre altres.

 

Per a això, decidim utilitzar vaixella d'un sol ús,

certificada PEFC (evitar rentada de vaixella); 

 prioritzem la utilització de materials reciclats i

amb garantia d'origen responsable i local. Realitzar

l'esdeveniment al migdia (aprofitament de la llum

solar); col·locar cistells de separació de residus en

totes les sales, inclosa la cuina; servir la beguda de

la barra en copes de vidre (evitant l'ús d'envasos de

plàstic o llaunes); ingredients del menú d'origen

sostenible (en la seva majoria amb certificació

PEFC).

 
 



CONTRACTES 
DE CAMBRERS



Per al desenvolupament de tot esdeveniment es
necessita també la col·laboració de recursos

humans, per la qual cosa, és important destacar
que garantim condicions laborals dignes per a
treballadors propis i subcontractats. Tant per

part d'Estrella Damm com per PEFC, prioritzant
la contractació local.

 
En aquest sentit, hem contractat cambrers per al

servei de "Cambrers Barcelona Albert".
 
 

 
 

Contractes
 



MINIMITZANT
L'IMPACTE NEGATIU



no utilitzar plàstics d'un sol ús;

no decorar els espais amb globus o materials que no és

bio degraden fàcilment;

no utilitzar pirotècnia de cap mena que pugui afectar

diferents espècies animals;

celebrar en un edifici urbà sense intervenir de manera

directa en algun ecosistema;

espais lliures de fum

realitzar l'esdeveniment durant el dia i no durant la nit

per a aprofitar la llum solar;

lliurar un obsequi d'origen forestal sostenible 100%;

difondre durant tota la jornada la importància de la

gestió forestal sostenible, la cura dels boscos i les

compres responsables.

 
 

Minimitzar l'impacte negatiu
 
 

D'això es tracta part de l'organització d'un

esdeveniment, de reduir al màxim els impactes

negatius sobre els diferents ecosistemes i

l'ambient.

Des de PEFC hem decidit:

 

 



L'esdeveniment que hem realitzat va tenir una
durada de tan sols 4 hores, por la qual cosa, ho

consumeixo d'aigua no ha estat significant.
 

Ho consumeixo, està relacionat a l'ús dels
sanitaris i en la cuina com la preparació del

servei d'àpats.
 

Així mateix, per a contribuir a reduir l'impacto i
la petjada hídrica, hem utilitzat vaixella d'un sòl

ús, certificada PEFC d'origen sostenible, per a
evitar la rentada de la vaixella.

 
 
 

 
 

Minimitzant la petjada hídrica
 



Promocionant la sostenibilitat local
 

Respecte de la promoció de la sostenibilitat en la

zona on s'ha realitzat l'esdeveniment mitjançant

aliances amb els actors econòmics i socials locals

hem col·laborat amb Bureau Veritas, Charo Val,

Christopher Smith, representants del sector

forestal i empresaris catalans.

 

D'altra banda, durant l'esdeveniment no s'ha fet

cap acció social específica relacionada amb la

sostenibilitat perquè es tracta d'un esdeveniment

de molt poca durada, centrat en la promoció de

comportaments socialment sostenibles, gestió

forestal sostenible, cuina amb aliments sostenibles.

Respecte de l'obsequi lliurat a tots els convidats ha

estat fet amb fusta certificada PEFC, pro productors

catalans.

 



ANNEXOS



PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE LA VIOLENCIA MACLISTA

1. Mesures específiques en relació amb el control d’accés a la sala 
1.1 No-utilització de criteris d’accés a la sala (explícits o implícits) discriminatoris o sexistes. 

1.2 Establiment de manera estable i visible que es limitarà l’accés a qui assetgi o agredeixi
sexualment, així com a aquelles persones que hagin mostrat indicis de comportaments
assetjadors o irrespectuosos fora del local amb la resta d’usuàries i usuaris. 
Aquesta mesura pot justificar-se mitjançant l’aplicació rigorosa de les limitacions generals
d’accés als locals recreatius i d’oci establertes en el Decret 112/20101 , pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

2. Comunicació del protocol als usuaris i usuàries 

3. Vigilància específica en zones especialment fosques de la sala 3.1 
Cada local ha de fer una avaluació de les seves zones fosques, amagades o que facilitin la
vulnerabilitat o soledat de les persones usuàries. 
3.2 Aquestes zones s’han d’establir com de màxima prioritat en la vigilància interior de la
sala. 

4. Escolta de la veu de les persones usuàries 
4.1 Cal disposar d’una adreça electrònica que puguin fer servir les persones usuàries dels
espais per denunciar situacions d’agressió o assetjament sexual. 

5. Activitats i imatges promocionals que incitin al sexisme i a la discriminació de les
dones 
5.1 No es poden desenvolupar activitats ni imatges promocionals que fomentin la desigualtat
de gènere o mostrin una falta de respecte envers les persones per raó de gènere o diversitat
sexual. 

ACCIONS DE PREVENCIÓ



PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE LA VIOLENCIA MACLISTA

Aspectes generals que cal implementar: 
- Cal que tot el personal disposi d’una formació mínima destinada a saber detectar i distingir
les diferents tipologies d’agressió i assetjament sexual, així com conèixer el circuit de
derivació intern i el rol que hi tenen cadascun dels professionals de la sala. 
- Cal disposar dels materials de consulta del protocol en el mateix espai. 

Instruccions de detecció per tipus d’agressió: 
En cas d’agressió sexual, violació o abús sexual: 
- Derivació directa a la persona responsable de l’atenció a la mateixa sala i posada en marxa
dels passos establerts en la fase d’atenció següent. 
- En aquests casos, la detecció no és una tasca que requereixi una formació especial, però
cal tenir en compte que els contactes sexuals que es mantenen amb el consentiment viciat
de la víctima a causa de la falta de consciència per consum autònom o induït són constitutius
de delicte i estan inclosos en aquesta categoria. 

- Agressions sexuals: Actes que atempten contra la llibertat sexual utilitzant violència o
intimidació. S’inclouen en aquest apartat les fustigacions, les persecucions i els
acorralaments intimidadors que es fan amb la finalitat de llançar a la víctima missatges de
caràcter sexual o fer tocaments no desitjats. En aquest apartat s’inclouen, també, les
situacions en les quals l’agressor no actua sobre el cos de la víctima però l’obliga a realitzar
un acte sexual amb el seu propi cos o amb tercers (Tipologia recollida a l’article 178 del Codi
penal). 

- Violacions: Agressió sexual que consisteix en l’accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o
introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies (Tipologia
recollida a l’article 178 del Codi penal).

- Abusos sexuals: En els casos d’abús sexual cal distingir dos supòsits: els abusos que es
fan sense consentiment i aquells en què el consentiment es declara nul, irrellevant o viciat.
En el cas d’abusos sexuals per aquest protocol, resulten d’importància vital els casos de
consentiment viciat o invàlid, en els quals es considera que la víctima no disposa de la
capacitat per comprendre el sentit i la transcendència de la seva decisió per la privació de
sentit, per aprofitament o per inducció de la seva voluntat mitjançant l’ús de fàrmacs, drogues
o qualsevol altra substància natural o química. 

INSTRUCCIONS DE DETECCIÓ



PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE LA VIOLENCIA MACLISTA

- Assetjaments sexuals: Considerarem assetjaments sexuals els comportaments verbals,
no verbals de caràcter sexual no desitjats amb el propòsit o efecte d’atemptar contra la
dignitat de les persones, en particular quan es crea un entorn, hostil, degradant, humiliant o
ofensiu. Aquests assetjaments inclouen les persecucions i les reiteracions no desitjades de
conversa o seducció amb finalitat d’establir contacte o enviar missatges de caràcter sexual
(Tipologia no recollida al Codi penal, excepte en els casos en que es produeixin en l’àmbit
laboral, docent o de prestació de serveis).

Línia d'atenció contra la violència masclista 900 900 120

A Barcelona: Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. 



ESPAI LLIURE
DE FUM

E S D E V E N I M E N T  R E A L I T Z A T  E N



PROTOCOL DE PREVENCIÓ

DE LA COVID-19

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

DISTANCIAMENT PREVENTIU ENTRE

PERSONES

REGISTRE INDIVIDUAL DELS ASSISTENTS

I CONTROL DE TEMPERATURA A L'INGRÉS

L A  M I L L O R  M A N E R A  D E  P R E V E N I R  L A  T R A N S M I S S I Ó
D E L  C O R O N A V I R U S  S A R S - C O V - 2  É S  P R E N D R E  L E S  M E S U R E S

H A B I T U A L S  D E  P R E V E N C I Ó  D E  C O N T A G I S :
R E N T A R - S E  L E S  M A N S  S O V I N T ,  U T I L I T Z A R  M O C A D O R S  D ' U N  S O L

Ú S  I  T A P A R - S E  L A  B O C A  I  E L  N A S  E N  T O S S I R  O  E S T E R N U D A R .

DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ DELS

ESPAIS COMUNS

En cas de símptomes o dubtes, comunicar-se directament amb el 061
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