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REUNIONS I TROBADES SOSTENIBLES
Quan realitzem reunions amb la nostra entitat, parem atenció en l’ordre
del dia, en la difusió, en triar un local amb l’aforament adequat, etc.
Però també hi ha aspectes referents a la qualitat ambiental que són
igualment importants a l’hora de planificar una trobada i que facilitaran
que la reunió tingui un menor impacte negatiu sobre el medi ambient.
Per a això, parar especial atenció als aspectes ambientals de les nostres
reunions és una opció:

econòmica:

Utilitzant el paper per les dues cares, reduint el
consum energètic i aprofitant materials sobrants
d’altres activitats, aconseguirem reduir les despeses
de l’associació. Obviar espais de consum com bars o
restaurants també pot ser una opció.

educativa:

Perquè el fet que s’apliqui en les trobades de
l’associació pot servir d’exemple per a la vida diària
de cadascun de les persones associades.

sostenible:

Perquè farem que les nostres reunions siguin més
respectuoses amb el medi.

responsable:

Perquè respectant aquests criteris a l’hora de
planificar les reunions estarem implicant-nos en la
preservació del medi.

Sabíeu que...
... Aplicant criteris de sostenibilitat a les reunions de l’associació, no
només contribuireu a la preservació del medi sinó que sereu exemple
pels membres de la vostra associació i per a la resta d’associacions i col.
lectius amb qui teniu relació, a banda de reduir despeses.
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Què podeu fer?
Procurar fer les reunions a llocs on s’hi pugui arribar en transport públic.
En el document de convocatòria es pot incloure un petit esquema indicant
la parada de metro i autobús més propera.
Escollir espais i hores de reunió que tinguin llum solar, reduint així el consum
d’energia elèctrica en il.luminació.
En cas d’oferir un esmorzar, pica-pica o refrigeri, ser conscients dels
residus que es poden generar, i preveure’n la recollida selectiva.
Igualment, sempre que fem àpats en grup, podem intentar que els productes
siguin de proximitat, ecològics i sostenibles. Podeu consultar la nostra Fitxa
Temàtica Àpats en Grup o la PS 14 sobre Alimentació sostenible.
Oferir aigua en gerres i gots reutilitzables en comptes d’utilitzar ampolles
de plàstic individuals. Recordeu que des del CRAJ en cedim!
Fixar una temperatura adequada per a la sala de reunió, no cal excedir-se
amb la calefacció ni amb la refrigeració. 25 graus a l’estiu i 20 a l’hivern son
les temperatures més recomanables.
En acabar la reunió, apagueu tots els aparells elèctrics que s’hagin utilitzat
(ordinadors, equip de so, projector, etc.) i apagueu el llum en sortir de la
sala.
En cas d’oferir un obsequi als assistents, penseu en la utilitat que aquest
pot tenir, i procureu que aquest hagi estat fabricat seguint criteris de
sostenibilitat.
Fer la convocatòria de les reunions via correu electrònic i utilitzar suports
visuals com ara vídeos o projeccions per tal de reduir el consum innecessari
de paper.

Adreces útils
Barcelona+Sostenible
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca?bcn-data=2016-11-all
Transports metropolitans de Barcelona:
https://www.tmb.cat/ca/home
Productes de comerç just:
www.xarxaconsum.net/
Actes més sostenibles (UAB):
www.uab.cat/servlet/Satellite/actes-mes-sostenibles-1179736069396.html
Esdeveniments sostenibles (UPC):
http://www.upc.edu/sostenible2015/ambits/la-gestio-interna/consumresponsable/esdeveniments-sostenibles
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

