
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2013

RESPONSABILITAT
SOCIAL
CORPORATIVA



Aquesta memòria d’activitats de Responsabilitat Social Corporativa 
d’EMAYA té com a missió presentar davant tots el grups d’interès les 
principals accions realitzades i les fites aconseguides durant l’any 
2013 per tots i totes els que integram l’organització.
 
Al llarg d’aquest any 2013, entre tots els que formam EMAYA hem 
donat passos ferms per a assolir els objectius marcats en la política 
de Responsabilitat Social Corporativa d’EMAYA. Hem procurat aplicar 
tots aquells mecanismes tant tangibles com intangibles, que contri-
buïssin a millorar la imatge d’EMAYA tant a nivell intern com extern.

L’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa està fonamentada 
en la millora de les relacions amb tots els nostres grups d’interès i 
en intentar donar resposta a les seves demandes. Dos dels compro-
misos adquirits més destacables de l’any 2013 han estat, sens dub-
te, l’adhesió d’EMAYA al Pacte Mundial i la presentació de la primera 
Carta de Serveis en la història de l’empresa.

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A EMAYA

 



EMAYA A L’ESCOLA

EMAYA a l’Escola és un projecte dirigit als centres escolars de Palma que va iniciar-se durant 
el curs 2011/2012. El programa ofereix dues activitats principals: ‘EMAYA i el cicle de l’aigua a 
la ciutat’ i ‘Respectes els colors? Els residus i el reciclatge?’. Es tracta de sessions informa-
tives, participatives i de conscienciació per als estudiants d’educació primària i secundària, 
relacionades amb les activitats principals d’EMAYA: el cicle integral de l’aigua a la ciutat i els 
residus i el reciclatge.

A partir de gener de 2013, vàrem incorporar a les sessions uns vídeos educatius per a refor-
çar la importància de la correcta separació de residus i del cicle integral de l’aigua a la ciutat. 
Mitjançant aquests vídeos, pretenem conscienciar i educar els nins i nines d’una forma més 
amena i didàctica.

La participació en el programa EMAYA a l’Escola va augmentar significativament en el curs 
2012-13 respecte de l’anterior, com es pot observar en el següent:

Curs 2011-12 Curs 2012-13

Número de centres 17 48

Número d’alumnes 3.737 6.154

Durant el curs 2012-2013 també vàrem iniciar l’activitat, El camió del reciclatge. Oferim l’opor-
tunitat que els propis nins i nines puguin dur de casa o de l’escola residus poc convencionals 
per a dipositar-los al camió que es desplaça als centres. Les fraccions que recull el camió són: 
bombetes, roba, juguetes, piles, petits electrodomèstics, material informàtic, CDs-DVDs.

Per al curs 2013-2014, es continuen oferint aquestes activitats i, a més, hem incorporat una 
de nova: Joanet Recicles, per a tractar els temes de neteja i reciclatge amb els infants d’edu-
cació infantil i de primer cicle de primària. En Joanet Recicles és un personatge que, fent ús 
de la imaginació, de la música, de l’expressió corporal, del joc i de l’entreteniment, pretén 
fomentar en els nins i nines un sentiment cívic i de solidaritat mediambiental envers la seva 
ciutat i el seu entorn. Es tracta d’una activitat dinàmica en la qual, mitjançant balls i cançons, 
en Joanet Recicles parla de la conveniència i necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar ani-
mant als més joves a complir amb la separació dels residus per colors, tant a casa seva, com 
al carrer i a l’escola

El Camió del Reciclatge

Vídeos educatius

En Joanet Recicles



CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I DE RECICLATGE DE RESIDUS

Campanya Pere Garau

L’associació de veïns de Pere Garau ha promogut una campanya de conscienciació contra el re-
nou, la brutor i les conductes incíviques al seu barri. EMAYA ha col·laborat en aquesta campanya 
creant-ne la imatge i aportant cartells i fullets informatius per a repartir entre els veïnats.

Cartells Platja de Palma

L’any 2012, EMAYA va iniciar a la Platja de Palma una campanya de conscienciació ciutada-
na, especialment de l’ordenança municipal de neteja, que prohibeix tirar llosques, dur cans a 
lloure, fer “botellón” o tirar vidres a la platja.

Aquest estiu s’han col·locat 29 nous cartells de conscienciació ciutadana a diferents punts de 
l’enllumenat públic del passeig de la Platja de Palma que adverteixen en cinc idiomes sobre 
el compliment de l’ordenança.

Emisió espots televisius

EMAYA, en col·laboració amb Ecoembes i Ecovidrio, empreses nacionals sense ànim de lucre 
que tenen com a finalitat fomentar i divulgar els valors del reciclatge, han llançat durant 2013 
una campanya a televisió orientada al compliment del objectiu comú d’aconseguir una ciutat 
més amable i compromesa amb el medi ambient.

Publicitat EMT

S’ha dut a terme una campanya de conscienciació ciutadana sobre el foment del reciclatge 
promoguda per EMAYA, Ecoembes i Ecovidrio. Aquesta campanya ha consistit en la col·locació 
de vinils en els autobusos de diferents línies de l’EMT amb missatges orientats a conscienciar 
la ciutadania dels avantatges derivats d’una correcta separació en origen dels residus de pa-
per/ cartró i envasos lleugers per al seu posterior reciclatge.

B O T I G A

PERE GARAU
El barri que tu vols

NOSI

AV de Pere Garau
AV Sant Pío X La Paloma
AV Son Coc 
AV Garau - Columnas Temps D’oci

Organitza:
Col·laboren:

1.500€
MULTA  / GELDSTRAFE / AMENDE / FINE

NO A LA PLATJA
NO EN LA PLAYA

PAS SUR LA PLAGE
NICHT AM STRAND
NOT ON THE BEACH

ONLY

Campanya Pere Garau Cartells Platja de Palma

Espot TV Publicitat EMT



PACTE MUNDIAL
 
Un dels compromisos adquirits més destacables de l’any 2013 ha estat l’adhesió d’EMAYA al 
Pacte Mundial. L’Organització de Nacions Unides va comunicar a EMAYA l’acceptació de la sol-
licitud amb la finalitat d’adherir-se al Pacte Mundial de Nacions (Global Compact), una inicia-
tiva internacional que promou implementar 10 principis universalment acceptats en les àrees 
de Drets Humans, Normativa Laboral, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció a les activitats 
i estratègies de negoci de les empreses.

La sol·licitud d’inclusió, i la seva acceptació per part de l’ONU, s’emmarquen dins del full de 
ruta de bones pràctiques en l’àmbit de gestió implementades a EMAYA, d’acord amb el model 
de màxima transparència, confiança i responsabilitat. En aquest sentit, l’adhesió dóna con-
tinuïtat a les mesures aplicades gràcies a aquest model de gestió que ha permès reforçar el 
seu compromís amb la ciutadania, la plantilla i el respecte pel medi ambient.
 
Amb la seva incorporació a la xarxa espanyola del Pacte Mundial de l’ONU, EMAYA se suma a 
les més de 10.000 entitats de més de 130 països que han assumit el compromís de desenvo-
lupar, implantar i divulgar polítiques de gestió i pràctiques de sostenibilitat corporativa i re-
forçar les actuals. 

EMAYA, amb la signatura voluntària d’aquesta iniciativa, assumeix, a més, el compromís de 
publicar anualment un informe de progrés amb les accions dutes a terme sobre la implemen-
tació dels compromisos del Pacte Mundial i el suport a aquest i als seus principis.



Col·laboren:
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Organitza:

C E N T R O   D E   I M A G E N   P R O F E S I O N A L

* Lema de la Unesco per al Dia Mundial de l’Aigua 2013.
Consultau les bases a www.opticaigua.com

cooperació en l’esfera de l’aigua *

OPTICAIGUA ’13
 
Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, promogut per l’ONU, EMAYA organitza des de 2008 el 
concurs fotogràfic Opticaigua. 

Els objectius d’Opticaigua són:

 ∙ Conscienciar als ciutadans i ciutadanes de Palma sobre la importància de l’aigua com a re-
curs natural i en l’àmbit de la cooperació.

 ∙ Promoure la reflexió sobre la importància del recurs, afavorint pautes d’estalvi d’aigua.

 ∙ Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Palma en el Dia Mundial de l’Aigua. 

 ∙ Donar a conèixer tot el treball que realitza EMAYA referent a la qualitat de l’aigua, potenci-
ant la imatge d’EMAYA com a empresa mediambiental i socialment compromesa.

Per a l’edició d’aquest any, el lema era ‘cooperació en l’esfera de l’aigua’. Per tant, les fotogra-
fies presentades a concurs havien d’estar relacionades amb aquesta temàtica. Es van presen-
tar a concurs 80 fotografies i es van lliurar tres premis, un primer premi i dos finalistes.

A més, com a novetat d’aquesta edició, les fotografies guanyadores y una selecció de les 20 
millors es van exposar al pati del Casal Solleric entre el 24 de maig i el 14 de juny.

Guanyadors Opticaigua ‘13



CARTA DE SERVEIS

Una altra de les fites importants aconseguides en matèria d’RSC durant l’any 2013 ha estat 
l’elaboració i publicació de la primera Carta de Serveis d’EMAYA. Aquesta Carta de Serveis és 
una aposta decidida per una gestió transparent, propera al ciutadà i enfocada a la recerca 
d’uns millors índexs de qualitat en la prestació dels serveis en base a criteris de sostenibilitat 
i compromís amb el medi ambient.

La Carta de Serveis d’EMAYA, que es pot consultar al nostre web tant en castellà com en cata-
là, ofereix als diferents grups d’interès la possibilitat de conèixer d’una manera fàcil i còmoda 
els principals serveis i recursos de l’empresa així com els objectius perseguits en el desen-
volupament de la seva activitat en relació al cicle integral de l’aigua, la recollida de residus i 
la neteja viària.

El compromís d’EMAYA amb valors com el desenvolupament sostenible i el foment de les bo-
nes pràctiques ambientals queda reflectit, també, en aquesta Carta de Serveis, on es dóna 
compte de les accions de conscienciació desenvolupades a través de campanyes de sensibi-
lització ciutadana i d’educació mediambiental a les escoles de Palma.

CARTA DE SERVEIS

10 11

COMPROMISOS DE QUALITAT

EMAYA ofereix un servei públic de proveïment i saneja-
ment d’aigües i ens hem marcat els següents compro-
misos de qualitat:

Gestions comercials de forma immediata
Li oferim la possibilitat de realitzar, de forma immediata 
i personalitzada a les nostres oficines, les seves gesti-
ons comercials més corrents: duplicats de factura, ac-
tualització de dades, canvis de titularitat.

Temps d’espera
El nostre objectiu és que el temps mitjà d’espera no ex-
cedeixi de 30 minuts per a realitzar gestions personal-
ment a les nostres oficines.

Atenció telefònica
El nostre objectiu és atendre les telefonades realitzades 
al nostre telèfon gratuït d’atenció ciutadana 24 hores al 
dia i 365 dies a l’any, almenys en el 95% dels casos.

Temps d’atenció telefònica
Fem feina per a atendre les telefonades realitzades al 
nostre telèfon gratuït d’atenció ciutadana en un temps 
mitjà de 30 segons com a màxim.

Resposta a les reclamacions
Analitzam les seves reclamacions i les contestam en un 
màxim de 15 dies hàbils.

Resposta als seus correus electrònics 
Gestionam els seus correus electrònics i els contestam 
en un màxim de 3 dies hàbils.

Aigua en un màxim de 2 dies
El nostre objectiu és instal·lar-li el comptador (de calibre 
igual o inferior a 30 mm) en un màxim de 2 dies hàbils, 
una vegada formalitzat el seu contracte.

Bonificacions en les seves tarifes
Ens comprometem a bonificar en la seva tarifa a les fa-
mílies nombroses, sempre que ho sol·licitin amb la de-
guda documentació, així com a bonificar en la seva tarifa 
als clients amb baixos ingressos, sempre que compleixin 
els requisits exigits i aportin la deguda documentació.

Substitució periòdica de comptador
Substituïm el seu comptador per un de nou en un perí-
ode de temps no superior a 7 anys (des de la darrera 
instal·lació).



PATRONA AIGÜES I PATRÓ DE MEDI AMBIENT

Com ja és habitual, coincidint amb els dies de la Patrona d’Aigües i del Patró de Medi Ambient, 
EMAYA realitza l’acte de reconeixement als treballadors que han complert 25 anys a l’empre-
sa i als que han causat baixa per jubilació o invalidesa.

En cadascun dels actes (Aigües i Medi Ambient), que es van celebrar a les instal·lacions de 
Joan Maragall, la direcció de l’empresa va agrair i va posar en valor la tasca realitzada durant 
tant de temps per part dels treballadors, a qui se’ls va lliurar un present.

Reconeixement Patrona d’Aigües. 4 Juny 2013

Reconeixement Patró de Medi Ambient. 8 Novembre 2013



VISITES GUIADES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Visites per al públic en general (centres educatius, associacions)

Durant 2013 hem continuat organitzant visites guiades a les nostres instal·lacions per tal de 
donar a conèixer a grans i a petits el cicle integral de l’aigua, el seu procés de captació i trac-
tament, així com la depuració de les aigües residuals i els usos de la regeneració de l’aigua.

Les dades de participació durant 2013 han estat les següents:

Núm. visites Participants

Planta Depuradora d’Aigües Residuals de Palma 27 691

Planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals 24 485

Embassaments i planta potabilitzadora de Lloseta 1 30

52 1.026

Visites per als treballadors

L’any passat es van posar en marxa un seguit de visites guiades a les nostres instal·lacions 
per als treballadors d’EMAYA i els seus familiars. Es van visitar els embassaments i l’ETAP de 
Lloseta, la Planta de Son Tugores, la Font de la Vila i el Laboratori Químic. 
 
Aquest anys hem realitzat una visita per a treballadors a l’EDAR1 amb l’objectiu de veure la 
cogeneració d’energia produïda amb el biogàs i fer un recorregut per tota la planta. 

Visita UIB a l’EDAR1 Visita Sant Antoni Abad a l’EDAR1

Visita ASAIB a la Font de La VilaVisita Càritas a Son Tugores

Visita dels treballadors d’EMAYA a l’EDAR1Visita dels treballadors d’EMAYA a l’EDAR1



PROJECTES SOLIDARIS

Recollida de taps de plàstic (Fundació Nadia Nerea)

Durant 2013 hem continuat amb la iniciativa de recollida de taps de plàstic en benefici de 
l’Associació Nadia Nerea. En les capses situades a les diferents seus d’EMAYA s’han recollit 
més de 700 quilos de taps aportats per els treballadors i treballadores.

Els taps de plàstic recollits serveixen per ajudar a finançar el tractament de na Nadia Nerea, 
una nina que té una malaltia degenerativa d’àmbit genètic, i també per donar suport a altres 
nins amb problemes greus de salut.

Recollida de mòbils (FUNDAME)

Aquest any es va iniciar una campanya de col·laboració amb la Fundació Atròfia Muscular Es-
pinal. FUNDAME és una entitat sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és fomentar la inves-
tigació de l’atròfia muscular espinal. La campanya consisteix en què els treballadors d’EMAYA 
poden dipositar telèfons mòbils usats que ja no necessitin a les capses situades a cadascuna 
de les seus. Els telèfons reunits es lliuren a FUNDAME, que els utilitzarà per a obtenir finança-
ment per a les seves investigacions.

Al mes de setembre vam lliurar a FUNDAME 53 telèfons recollits a les diferents seus i 140 
aportats pel Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions d’EMAYA.

Col·laboració amb Mallorca Sense Fam

EMAYA va col·laborar amb la difusió i la cartellera de la II Trobada cultural i solidària de Ma-
llorca Sense Fam que es va realitzar al parc de Sa Feixina de Palma.

Curs d’inserció laboral a joves en risc d’exclusió social (Càritas i La Sapiència)

Per a la realització d’un curs d’inserció laboral per a joves en risc d’exclusió social, EMAYA va col-
laborar amb Càritas i La Sapiència amb la cessió de les instal·lacions de l’antic Centre Natura situ-
at a l’EDAR II per a la realització de les classes teòriques i pràctiques de jardineria i arboricultura. 

El curs s’emmarca dins l’estratègia d’emprenedors i ocupació juvenil del Programa operatiu de 
lluita contra la discriminació, cofinançat pel Fons Social Europeu i està dirigit fonamentalment 
a joves entre 16 i 25 anys. L’objectiu és afavorir la incorporació d’aquests joves tant en el seu 
entorn familiar com professional orientant-los cap a la integració efectiva al mercat laboral.

El teu mòbil usat

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MÒBILS

forces
ens dóna

www.fundame.net
e.mail: info@fundame.net
e.mail: organizacion@fundame.net

Bodegas, Vinos y Productos Mallorquines
Bodegues, Vins i Productes Mallorquins

Degustación / Degustació
De 12 a 14:30 h  y de 18 a 21 h / De 12 a 14:30 h  i de 18 a 21 h

Actividades culturales / Activitats culturals
Escola Fundació mésmúsica

Música clásica de 10 a 14 h. y de 20 a 21 h.
Federació de Música i Balls de Mallorca

Ball de Bot de 19 a 20 h.

Parc de Sa Feixina.
Zona Paseo Marítimo Avda. Argentina. Palma

Entrada: Donativo 5€

MALLORCA
SENSEFAM

II Encuentro cultural y solidario
II Trobada cultural i solidària

Colaboran / Col·laboren:

Ayuntamiento de Palma · Escola Fundació mésmúsica · Federació de Música i Balls de 
Mallorca · Emaya · Colonya Caixa Pollença · Bodegas Ribas · Celler Tianna Negre · Vins 
Nadal Albaflor · Vins Can Majoral · OM Oliver Moragues · Vinyes i Bodegues Miquel Oliver 
· Vinyes i Bodegues Pere Seda · Celler Vi d’Auba · Bodega Can Feliu · Finca Son Bordils  · 
Quely · Olis de Jornets · Embotits Can Manxa · The Grove · Gráficas Salas · Sa Font des Teix 
· Gloria Events · Trui · Miguel Sastre · Coca-Cola

Donaciones / Donacions: Colonya · Caixa de Pollença: 2056 0004 42 4102002724
Associació Mallorca Sense Fam · ONG. Reg. Govern de les Illes Balears nº 311000007135 · CIF: G57632234

Sábado 25 de mayo de 2013
Dissabte 25 de maig de 2013

Lliurament de taps per a la Fundació Nadia Nerea Curs d’inserció laboral



CONTRIBUCIÓ AL VOLUNTARIAT

Neteja de residus marins a la Platja de Palma

Sota el lema “Neteja de la Platja de Palma”, Palma Aquarium en col·laboració amb EMAYA va 
organitzar una jornada de neteja de residus a la Platja de Palma que va congregar a més de 60 
voluntaris. EMAYA va aportar bosses de fems i guants als voluntaris per a recollir els residus.

Prèviament a la neteja de la platja, un representant de Ocean Conservancy, va explicar als 
voluntaris la importància de mantenir net el mar de residus i els efectes negatius que tenen 
aquests per a l’ecosistema marí i el mitjà natural.

Col·laboració amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament de Palma

Aquest any s’ha signat també un acord de col·laboració amb l’Agrupació de Voluntaris de Pro-
tecció Civil de l’Ajuntament de Palma. Per mitjà d’aquest conveni, EMAYA es compromet a fer 
una aportació anual de material per a l’Agrupació de Voluntaris. L’acord també estableix la pos-
sibilitat de que un número de treballadors d’EMAYA pugui formar part del grup de voluntaris.

Formació dels voluntaris mediambientals al barri de Sont Gotleu

L’equip municipal de mediació social intercultural de la barriada de Son Gotleu, en col·laboració 
amb els controladors mediambientals i el departament de Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) d’EMAYA, va posar en funcionament un programa dirigit a potenciar la formació dels veïns 
de la barriada en matèries com neteja, reciclatge i cura de l’entorn mediambiental. 

Amb aquest motiu, els controladors mediambientals d’EMAYA van impartir unes sessions de for-
mació amb les persones que formen el grup de voluntaris mediambientals del barri. La formació es 
va complementar amb una visita al centre pilot de recollida selectiva al Polígon de Son Castelló.

II Diada de Donació de Sang

Degut a la bona acollida que va tenir el 2012, aquest any s’ha realitzat la Segona Diada de Donació 
de Sang a EMAYA, organitzada en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 

Es va habilitar un punt d’extracció (bus-mòbil) a Son Pacs on els treballadors i treballadores 
podien accedir per a realitzar la seva donació.

La campanya de donació de sang va concloure amb 26 participacions i 20 donacions.

Col·laboració a la jornada de neteja de residus a la Platja de Palma Col·laboració amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil

Formació dels voluntaris mediambientals de Son Gotleu II Diada de Donació de Sang



DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT - DIA DEL LLIBRE

EMAYA va participar activament en la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer a la ciutadania els projectes que s’estan realitzant en el marc de 
l’eficiència i la sostenibilitat. 

Es van realitzar unes jornades a la Plaça d’Espanya on EMAYA va mostrar, en uns panells, les 
actuacions realitzades en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica així com els futurs 
projectes en matèria d’eficiència energètica i energies renovables.

Dins el marc de col·laboració amb les escoles de Son Gotleu, EMAYA també va participar en el 
Mercadet de llibres de Son Gotleu, organitzat el dia de Sant Jordi, amb la ubicació d’una pa-
radeta informativa i el lliurament de materials didàctics i informatius sobre reciclatge i aigua 
(fulletons, contes, pòsters i camisetes).

Mercadet de llibres de Son Gotleu



Destinat als fills dels treballadors d’EMAYA d’entre 0 i 12 anys

Pots recollir la cartolina per a participar a qualsevol edifici d’EMAYA

Termini per a presentar els dibuixos: del 2 al 23 de desembre de 2013

VII CONCURS DE
DIBUIXOS NADALENCS

Dibuix de
Paula García Capellà

VII CONCURS INFANTIL DE DIBUIXOS NADALENCS

El Concurs Infantil de Dibuixos Nadalencs s’organitza amb l’objectiu potenciar la participació 
dels fills i les filles del personal d’EMAYA en les accions de l’entitat, a fi de que coneguin la 
seva activitat i puguin apropar-se a la feina que realitzen els seus pares. Així mateix, el con-
curs és també un instrument que aporta valor en les relacions entre els treballadors i treba-
lladores d’EMAYA, ja que propicia un espai diferent de relació personal.

Com a novetat d’aquest any, s’ha ampliat la participació als nins i nines d’11 i 12 anys.

En aquesta edició, que ja és la setena, hi han participat 29 nins i nines. A principis del mes de 
gener de 2014 es va realitzar l’acte de lliurament de premis, en el que es dóna un detall a tots 
els participants i es comparteix un refrigeri entre pares i nins. A més, tots els dibuixos parti-
cipants s’han exposat a la recepció de la seu de Joan Maragall.



Gigrons

Els aliments recollits es donaran a la Fundació Patronat Obrer 

i ES destinaran a l’ajuda de persones sense recursos.

Deixa els teus aliments als punts de recollida situats als principals edificis d’EMAYA.

Els alimenTs més necessaris són: oli, cafè, sucre I llaunes de conserva dolces i salades. 

Los alimentos recogidos se donarán a la Fundació Patronat Obrer 

y serán destinados a la ayuda de personas sin recursos.

Deja los alimentos en los puntos de recogida situados en los principales edificios de EMAYA.

Los alimentos más necesarios son: aceite, café, azúcar Y latas de conserva dulces y saladas.

Oli
d’Oliva

IV CAMPANYA
RECOLLIDA
D’ALIMENTS

DEL 3 AL 20 DE DESEMBRE

---------------------

BOTELLA OLI 0,00
LLAUNA TONYINA 0,00
POT CIGRONS 0,00
POT MONJETES 0,00
PAQUET SUCRE 0,00
PAQUET CAFÈ 0,00
CONFITURA 0,00
LLAUNA SARDINES 0,00
LLAUNA MELICOTONS 0,00
GALETES 0,00
LLENTIES 0,00
 ------
TOTAL 0,00

Aliments no peribles,no 
refrigerats, en paquets 
tancats i en bon estat.

GRÀCIES PER LA TEVA
COL·LABORACIÓ

IV CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS

La solidaritat és un dels punts claus en un context socioeconòmic com l’actual, de crisi 
econòmica. Resulta necessari fer esforços per tal de minvar les diferències econòmiques i 
socials i afavorir aquells sectors amb menys recursos.

Per això, a EMAYA vam engegar la quarta edició d’aquesta campanya interna de col·laboració, 
que consisteix en la donació per part dels treballadors i treballadores d’aliments per a orga-
nitzacions d’ajuda a persones sense recursos de la nostra ciutat. 

La recollida dels aliments es va organitzar a cadascun dels centres de treball d’EMAYA. Els 
treballadors podien col·laborar aportant aliments de casa seva, no peribles i en les condicions 
idònies. Enguany, gràcies a la iniciativa Panera Solidària del comitè d’empresa de la secció 
d’Aigües els treballadors podien donar també un lot d’aliments en substitució de rebre la 
panera de nadal.

Un cop feta la recollida, es va realitzar la donació dels aliments a la Fundació Patronat Obrer. 
Es van recollir 250 quilos i 23 paneres solidàries. Eroski també va col·laborar amb la campa-
nya d’ajuda a col·lectius necessitats amb 300 kg d’aliments no peribles.

Lliurament d’aliments a la Fundació Patronat Obrer



AJUDA SOCIAL

A més de la donació que es realitza a través de la Campanya de Recollida d’Aliments, i en 
la línia d’ajudar a col·lectius socialment marginats i econòmicament degradats, EMAYA, en 
col·laboració amb Eroski, va lliurar aliments i productes de primera necessitat a diferents 
entitats d’ajuda social.

S’han dedicat un total de 8.000 euros procedents de la partida que en anys anteriors es 
destinava al sopar de Nadal dels empleats a productes d’alimentació que han estat donats al 
Convent de Caputxins, la residència d’avis de les Germanetes dels Pobres, la Fundació Social 
La Sapiència, el refugi de d’exclosos socials de Can Gazà i a l’associació Es Refugi.

Es Refugi  Germanetes dels Pobres

Convent dels Caputxins Can Gazà



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EMAYA I CÀRITAS MALLORCA pel qual EMAYA facilita a 
Càritas espais públics en diferents carrers i vies de Palma perquè aquesta entitat benèfica 
pugui col•locar els contenidors de roba usada i calçat als voltants de parròquies o centres 
educatius. 

ACORD D’ADHESIÓ D’EMAYA A LA PLATAFORMA DIGITAL DONDELOTIRO.COM, un portal web a tra-
vés del qual tots els ciutadans i administracions públiques poden accedir a tota la informació 
generada a la seva ciutat o municipi sobre la gestió dels residus domèstics, tant pel que fa 
referència a la gestió correcta dels residus, prevenció i reutilització dels mateixos o recerca 
del lloc més proper on dipositar els residus domèstics.

CONVENI ENTRE EMAYA I LA FUNDACIÓ ASIMA mitjançant el qual les famílies dels treballadors 
d’EMAYA gaudeixen d’avantatges especials a l’Escoleta ASIMA, el primer centre educatiu 
infantil laboral d’Espanya.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EMAYA I LA FUNDACIÓ DEIXALLES pel qual l’Ajuntament de 
Palma facilita a Deixalles diferents espais públics a carrers i vies de Palma perquè aquesta 
entitat d’inserció sociolaboral pugui col•locar fins a trenta contenidors per a la recollida de 
roba i calçat.


