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Per quart any consecutiu, presentam la memòria d’activitats del Departament de Res-
ponsabilitat Social Corporativa d’EMAYA. Amb aquest document pretenem mostrar a 
tots els nostres grups d’interès un resum de les principals activitats dutes a terme du-
rant l’any 2014.

Un dels projectes més vinculats a la Responsabilitat Social Corporativa, sobretot en el 
seu vessant mediambiental i social, és EMAYA a l’Escola. En aquest curs escolar hem 
aconseguit consolidar el programa EMAYA a l’Escola dins de l’àmbit educatiu de Palma 
i veure augmentada la participació dels centres educatius de la ciutat.

En l’aspecte social podem destacar la continuïtat del Pla d’Acció Social d’EMAYA, que 
al llarg d’aquests quatre darrers anys ens han permès donar més de 7.000 kg de produc-
tes de primera necessitat a les principals associacions sense ànim de lucre que treba-
llen per donar acolliment i pal·liar les necessitats bàsiques de les persones que per cir-
cumstàncies molt diverses es troben en situació de risc o exclusió social.

Per primera vegada en la història d’EMAYA, hem impulsat accions de cooperació inter-
nacional, amb l’objectiu de recolzar diferents processos tècnics i econòmics a països 
amb problemes de desenvolupament social i econòmic.

LA  RESPONSABIL ITAT SOCIAL  CORPORATIVA A EMAYA
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E M AYA A L’E S C OL A

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 des de la seva posada en marxa dues activitats principals, que 
aquest curs s’han continuat oferint. Es tracta de sessions informatives, participatives i 
de conscienciació per als estudiants d’educació infantil, primària i secundària, amb dues 
modalitats temàtiques relacionades amb les activitats principals d’EMAYA: el cicle de 
l’aigua a la ciutat i els residus i el reciclatge.

Per al curs 2013-14, a més de mantenir les dues activitats anteriors, es va ampliar l’ofer-
ta amb ‘Joanet Recicles’, una activitat més lúdica pensada especialment per als infants 
més petits (educació infantil i primer cicle de primària) i es va reforçar l’activitat ‘El Ca-
mió del Reciclatge’, que ja vàrem iniciar el curs anterior.

Durant el curs 2013/2014 la participació al programa EMAYA a l’Escola va augmentar 
respecte als anys anteriors, tal com es pot observar en el següent quadre comparatiu.

Curs 2011-12 Curs 2012-13 Curs 2013-14

Nombre de centres 17 48 54

Nombre d’alumnes 3.737 6.154 11.536

Cal tenir en compte, no obstant, que l’augment en el nombre d’alumnes es deu en part a 
l’increment del nombre d’activitats de ‘El Camió del Reciclatge’ realitzades, donat que 
en aquesta activitat hi acostuma a participar tot el centre o diversos cursos a la vegada.

En el darrer curs també hem aconseguit que hi hagi més equilibri en la participació dels 
diferents cicles escolars. El curs anterior la participació es concentrava de manera molt 
significativa en els cursos de primària (un 87%). En el curs 2012-13, van participar a les 
nostres activitats 519 alumnes del cicle d’educació infantil i aquest any hem augmentat 
aquesta xifra fins als 3.161. Consideram important aquesta dada, donat que augmentar la 
participació dels nins i nines d’educació infantil era una de les millores que ens proposà-
vem al finalitzar el curs anterior.

El joc del reciclatge. Escola d’estiu de Cas Capiscol

En Joanet Recicles. CEIP Miquel PorcelEl Camió del Reciclatge. CEIP Es Pont

El cicle de l’aigua a la ciutat. Col·legi Sant Vicenç de Paül
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CAMPANYA AMB L’EMT
Hem donat continuïtat a la campanya de conscienciació ciutadana sobre el foment del 
reciclatge que ja vàrem dur a terme l’any passat en col·laboració amb Ecoembes i Eco-
vidrio. Per a aquesta campanya, s’han col·locat de nou vinils en autobusos de l’EMT de 
diferents línies amb missatges orientats a conscienciar la ciutadania dels avantatges 
derivats d’una correcta separació en origen dels residus de paper/ cartró i envasos lleu-
gers per al seu posterior reciclatge.

A més, aquest any hem fet un campanya nova en els autobusos de l’EMT per tal de 
transmetre a la ciutadania la necessitat d’aconseguir una Palma més neta i contribuir a 
que disminueixin les actituds incíviques i contràries a les ordenances municipals.

EMISSIÓ D’ESPOTS A CANALS DE TELEVISIÓ AUTONÒMICS I A 
SALES DE CINEMA
Durant 2014 s’han emès espots sobre la importància del reciclatge i la correcta separa-
ció de residus a sales de cinema, a IB3 Televisió i a CANAL 4 Televisió.

DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE A LA UIB (14/05/15)
Per a commemorar el Dia Mundial del Reciclatge, la UIB va organitzar un punt de troba-
da amb l’objectiu de conscienciar la comunitat universitària sobre aquesta eina senzilla 
i a l’abast de tothom per a la millora ambiental.

EMAYA va estar present en aquesta diada amb un punt d’informació sobre la separació 
de residus i també es van repartir entre els estudiants bosses per a la separació dels 
residus en les diferents fraccions. A més, vàrem dur El Camió del Reciclatge per a reco-
llir residus especials. 

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ A SON GOTLEU
Durant 2014, també es va realitzar una campanya de conscienciació social al barri de 
Son Gotleu per informar als veïns sobre la necessitat de complir l’ordenança de neteja i 
residus i l’ordenança cívica. Els controladors mediambientals d’EMAYA, juntament amb 
el mediador d’Immigració de Son Gotleu, van repartir fullets informatius sobre l’aplica-
ció de les ordenances a bars, comerços i comunitats de veïns.

CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I DE RECICL ATGE DE RESIDUS

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SER SANCIONADO 
CON MULTAS DE ENTRE 30 Y 901 €.

TELÉFONO GRATUITO  PARA LA SOLICITUD DE RECOGIDA DE TRASTOS A DOMICILIO:

Está prohibido dejar bolsas 
fuera de los contenedores.

Respete el horario para el 
depósito de la fracción de 
rechazo: 19:00 - 23:00 h

No está permitido el abandono 
de trastos junto a los 
contenedores ni en ningún 
otro punto de la vía pública.

Está prohibido ensuciar la vía 
pública. Es obligado el uso de 
las papeleras para los residuos 
ocasionales (papeles, chicles, etc.)

Los poseedores de animales 
de compañía están obligados a 
recoger los excrementos de sus 
mascotas.

Está prohibida la circulación 
de los animales de compañía 
sueltos por la vía pública.

ORDENANZA DE LIMPIEZA Y RESIDUOS
ORDENANZA CÍVICA

Normas básicas de obligado cumplimiento

Fullet informatiu sobre ordenances. Son Gotleu

Dia Mundial del Reciclatge a la UIB

Campanya EMT. Palma neta com ca teva Reciclatge de paper i car tró. Spot de televisió
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Durant 2014 hem participat en col·laboració amb els controladors mediambientals d’EMAYA 
en diferents actes i fires relacionades amb la gestió mediambiental i la sostenibilitat.

Així, el 7 de juny, vàrem estar presents fent tasques d’informació i divulgació als actes 
que es van organitzar amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient a l’eix cívic de Blan-
querna, i que tenia com a objectiu donar eines als ciutadans perquè ells mateixos puguin 
contribuir al canvi i aconseguir així un desenvolupament sostenible i equitatiu.

També vàrem participar a la primera edició d’EESTUR, el Saló de l’Eficiència Energètica i 
Sostenibilitat en el Sector Turístic, un esdeveniment organitzat per la Conselleria d’Eco-
nomia i Competitivitat, i que va coincidir amb el primer congrés del mateix nom, que va 
congregar a Palma més de 300 professionals del sector. En concret, EMAYA va donar a 
conèixer al saló un projecte de generació d’energia elèctrica i biogàs amb biomassa, ai-
gües residuals i residus sòlids urbans.

Al setembre, vàrem participar a la Fira de Son Gotleu, que tenia com a objectiu la pro-
moció socioeconòmica i la dinamització comunitària de la barriada. En aquesta fira, que 
s’enquadra dins del marc del Pla d’Actuacions a Son Gotleu, vàrem informar als veïns so-
bre gestió de residus i es varen repartir bosses per a la separació dels mateixos en origen.

F IRE S ME DI A MBIE N TA L S I  P E R A L A SOS T E NIB IL I TAT

Dia Mundial del Medi Ambient. Eix cívic de Blanquerna Fira de Son Gotleu

EMAYA apuesta por una gestión inteligente e innovadora de los recursos que 
posibilite la máxima eficiencia energética para convertir el Pla de Sant Jordi en 
un pulmón verde para la ciudad con los medios y la tecnología del siglo XXI.

DE RESIDUO A RECURSO

EESTUR
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Aquest any 2014 hem consolidat la nostra adhesió al Pacte Mundial i hem publicat el 
nostre primer informe de progrés, en el qual hem deixat patent el nostre compromís 
amb els 10 principis universalment acceptats a les àrees dels Drets Humans, Normati-
va Laboral, Medi Ambient i Lluita contra la corrupció. L’informe de progrés, disponible 
al nostre web, ens ha permès posar a disposició de tots els nostres grups d’interès els 
avanços realitzats per part d’EMAYA en relació amb tots els principis del Pacte Mundi-
al. A més, durant aquest any 2014 i amb l’objectiu de millorar els nostres mecanismes 
de control i transparència, hem inclòs en totes les nostres contractacions una clàusula 
d’acceptació del codi ètic i de conducta d’EMAYA i de tots els principis del Pacte Mun-
dial de Nacions Unides.

PAC T E MUNDI A L
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Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, 22 de març, EMAYA organitza el concurs foto-
gràfic OPTICAIGUA. El Dia Mundial de l’Aigua, promogut per l’ONU, se celebra a nivell 
internacional amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre la importància de l’aigua 
com a recurs natural, fomentant-ne el consum responsable. Cada any l’ONU també de-
fineix un lema per aquest dia. L’any al 2014 el lema era: “Aigua i energia”. Per tant, les 
fotografies presentades a concurs havien d’estar relacionades amb aquesta temàtica.

Els objectius d’Opticaigua són:

 ∙ Conscienciar els ciutadans i ciutadanes de Palma sobre la importància de l’aigua com 
a recurs natural i en l’àmbit de l’energia.

 ∙ 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 Dia Mundial 

de l’Aigua.
 ∙ Donar a conèixer tot el treball que realitza EMAYA referent a la qualitat de l’aigua, po-

tenciant la imatge d’EMAYA com a empresa mediambiental i socialment compromesa.

Entre les 150 fotografies presentades, es va atorgar un primer premi, un segon i un ter-
cer. I, com a novetat d’aquesta edició, també es van concedir 5 accèssits. Les 3 fotogra-
fies guanyadores, els 5 accèssits i un selecció de les següents 15 millors es van exposar 
al pati del Casal Solleric.

O P T IC A IGUA 2 014

Opticaigua‘14
VII CONCURS DE FOTOGRAFIA

aigua i energia

Col·laboren: Organitza:

del 22 de març al 22 d’abril
1r premi Val de 700 € en material fotogràfic
2n premi Val de 200 € en material fotogràfic
3r premi Val de 150 € en material fotogràfic

5 finalistes Val de 100 € en impressió/revelat

Consultau les bases a www.opticaigua.com
* Lema de la Unesco per al Dia Mundial de l’Aigua 2014.

Exposició OPTICAIGUA’14. Casal Solleric Guanyadors OPTICAIGUA’14
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Com en els darrers anys, coincidint amb els dies de la Patrona d’Aigües i del Patró de Medi 
Ambient, EMAYA va organitzar un acte de reconeixement als treballadors que han com-
plert 25 anys a l’empresa 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.

PAT RON A D ’A IGÜE S I  PAT RÓ DE ME DI  A MBIE N T

Patrona d’Aigües

Patró de Medi Ambient
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Durant 2014 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 tractament, així com la depuració de les aigües residuals i els usos de la re-
generació de l’aigua.

En aquest sentit, s’ofereix la possibilitat de gaudir de jornades lúdicoeducatives per a 
escolars, universitaris, famílies i persones interessades en el medi ambient.

Les dades de participació del curs 2013-2014 han estat les següents:

Nre. de visites Participants

Planta Depuradora d’Aigües Residuals de Palma. 10 298

Planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals. 18 473

Embassaments i planta potabilitzadora de Lloseta. 8 299

36 1.070

V IS I T E S GUI A DE S A L E S NOS T RE S INS TA L·L AC IONS

Visita ETAP Son Tugores. UIB

Visita ETAP Lloseta. Escola Dental CFP Adema

Visita EDAR1. IES Sureda i Blanes

Visita ETAP Son Tugores i Font de la Vila. Col·legi Sant Pere

Visita EDAR1. Col·legi Alemany Visita EDAR1. Liceu Francès
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RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC (FUNDACIÓ NADIA NEREA)
Durant 2014 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 1000 quilos de taps aportats pels 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.

COL·LABORACIÓ AMB MALLORCA SENSE FAM
EMAYA va col·laborar amb la difusió i la cartelleria de la III Trobada cultural i solidària 
de Mallorca Sense Fam que es va realitzar al parc de Sa Feixina de Palma.

RECOLLIDA DE JUGUETES (CREU ROJA)
Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nins i nines amb dificultats socials, 
aquest any vàrem participar en la campanya de recollida de juguetes en col·laboració 
amb Creu Roja.

Entre els treballadors i treballadores d’EMAYA, es van aportar 25 kg de juguetes que 
Creu Roja va poder repartir entre aquests nins i nines durant el Nadal.

COL·LABORACIÓ AMB L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA
Aquest any s’ha mantingut l’acord de col·laboració amb l’Agrupació de Voluntaris de 
Protecció Civil de l’Ajuntament de Palma. Per mitjà d’aquest acord, EMAYA fa una apor-
tació anual de material per a l’Agrupació de Voluntaris. A més, l’acord estableix la pos-
sibilitat de que un número de treballadors d’EMAYA formi part del grup de voluntaris.

II JORNADA DE NETEJA DE RESIDUS MARINS A LA PLATJA DE PALMA
Per segon any consecutiu, EMAYA va col·laborar amb Palma Aquarium en l’organització 
d’una jornada de neteja de platges, que s’emmarca en una campanya internacional de 
l’organització Ocean Conservancy. Ocean Conservancy organitza tasques de neteja de 
diversos ecosistemes aquàtics en més de 100 països, en el que és la major acció volun-
tària de neteges de platges del món. Gràcies a aquesta iniciativa, un grup de voluntaris 
va recollir residus a la platja de Can Pastilla - Es Carnatge.

P RO JE C T E S SOL IDA RIS  I  C ON T RIB UC IÓ A L  VOLUN TA RI AT

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants d’entre 0 i 12 anys 
amb dificultats socials, participam en aquesta campanya de recollida de 
juguetes en col·laboració amb Creu Roja.

Les juguetes han de ser noves (o en bon estat de conservació) i no bèl·liques.

Si vols participar donant juguetes, posa’t en contacte amb el departament 
d’RSC (971 774 309 / comunicacio@emaya.es), abans del 17 de desembre, i 
quedarem amb tu per a recollir la jugueta.

Moltes gràcies per la col·laboració.

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños de entre 0 y 12 años 
con dificultades sociales, participamos en esta campaña de recogida de juguetes 
en colaboración con Creu Roja.

Los juguetes tienen que ser nuevos (o en buen estado de conservación) y no bélicos.

Si quieres participar donando juguetes, ponte en contacto con el departamento 
de RSC (971 774 309 / comunicacio@emaya.es), antes del 17 de diciembre, y 
quedaremos contigo para recoger el juguete.

Muchas gracias por la colaboración.

Lliurament de taps de plàstic a l’Associació Nadia Nerea Treballadors d’EMAYA voluntaris de Protecció Civil

Lliurament de juguetes a la Creu Roja
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El Pla d’Acció Social d’EMAYA es fonamenta en la col·laboració amb les associacions 
sense ànim de lucre que treballen per donar acolliment i pal·liar les necessitats bàsi-
ques de les persones que per circumstàncies molt diverses es troben en situació de risc 
o exclusió social.

Durant aquest any 2014 s’han repartit més de 2 tones de productes per a l’ajuda soci-
al entre l’associació altruista Es Refugi, el Banc d’Aliments, Can Gazà, el Convent dels 
Caputxins i les Germanetes dels Pobres. Des que es va engegar el primer pla d’acció so-
cial d’EMAYA al final del 2011, s’han lliurat un total de 7.000 kg de productes i aliments 
de primera necessitat.

A més, al desembre s’ha realitzat la V Campanya Nadalenca de Recollida d’Aliments 
dels treballadors i treballadores d’EMAYA, que han aportat 350 kg de productes per al 
Banc d’Aliments de Mallorca, juntament amb les paneres solidàries.

P L A D ’AC C IÓ SO C I A L

Can Gazá

Es Refugi

Convent dels Caputxins

Germanetes dels Pobres

V 
CA

M
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ADALENCA DE RECOLLIDA D’ALIM
ENTS 

de l’1 al 22 de desembre

Els aliments recollits es donaran a l’entitat social escollida pels 

representants dels treballadors i es destinaran a l’ajuda de persones sense recursos.

Deixa els teus aliments no peribles als punts de recollida situats als principals edificis d’EMAYA.

Los alimentos recogidos se donarán a la entidad social escogida por 

los representantes de los trabajadores y serán destinados a la ayuda de personas sin recursos.

Deja los alimentos no perecederos en los puntos de recogida situados en los principales edificios de EMAYA.

DEPARTAMENT RSC-COMUNICACIÓ

Banc d’Aliments de Mallorca
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El Dia Mundial del Medi Ambient és una de les eines principals de les Nacions Unides 
per a impulsar la sensibilització i l’acció pel medi ambient en tot el món.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, EMAYA va organitzar 
una Diada per al Foment del Reciclatge a la barriada de Son Ferriol. La Diada va servir 
també per a fer un reconeixement a l’escola Sant Antoni Abat per ser el centre educa-
tiu amb més participació en el programa EMAYA a l’escola. Així, més de 600 alumnes 
d’infantil i primària varen gaudir d’una jornada lúdica i educativa d’animació infantil a 
càrrec de Joanet Recicles i el grup Spaghetti. A més, es va convidar a tots els veïns de 
Son Ferriol a participar de la diada i es van repartir bosses per a la separació dels resi-
dus en origen.

D I A  MUNDI A L  DE L  ME DI  A MBIE N T

Us convidam a participar a la diada per al foment del reciclatge 
organitzada per l’Ajuntament de Palma i EMAYA, en col·laboració 
amb el col·legi Sant Antoni Abat, amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient.
 
La diada se celebrarà el dijous 5 de juny a la plaça Prevere 
Bartomeu Font a partir de les 10 h. Hi trobareu les 
següents activitats:

Un punt d’informació i 

repartiment de bosses per 

a facilitar la separació de 

residus al domicili.

El Camió de Reciclatge, 

on hi podreu dipositar 

residus especials: piles, 

bombetes i fluorescents, 

juguetes, roba, petits 

electrodomèstics, material 

informàtic i CDs-DVDs.

Animació infantil a càrrec 

d’en Joanet Recicles i el 

grup Spaghetti.

Joanet Recicles

Lliurament de premis

Punt informatiu i repar timent de bosses de reciclatge
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Per primera vegada en la història d’EMAYA, des del departament de Responsabilitat 
Social Corporativa hem impulsat accions relacionades directament amb la cooperació 
internacional amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals i de salut en països 
subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.

Al final d’any vàrem publicar al nostre web un concurs per a finançar un projecte de co-
operació internacional per a la creació d’aqüífers sostenibles per a l’aprofitament de 
recursos hídrics de zones on es produeixen sequeres perllongades en llocs àrids o se-
miàrids del planeta.

També vàrem signar un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics del Poble 
Sahrauí de les Illes Balears. En el conveni s’estableix que EMAYA aportarà el seu conei-
xement i suport tècnic per fomentar el desenvolupament dels projectes en matèria de 
xarxes d’aigua potable i clavegueram així com de serveis per al tractament dels residus 
que es duguin a terme gràcies a la cooperació internacional als campaments de refugi-
ats a Tinduf (Algèria).

C OO P E R ACIÓ IN T E RN ACION A L
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Al llarg del 2014 hem signat acords de col·laboració amb diferents entitats i associaci-
ons, entre els quals destaquen els convenis amb Càrites Mallorca i amb la Universitat 
dels Illes Balears.

EMAYA i Càrites Mallorca van signar un acord de col·laboració per al desenvolupament 
d’un programa social de formació en agricultura i jardineria. A través d’aquest acord, 
EMAYA cedirà durant dos anys l’ús de l’Espai Natura per a aquesta acció formativa, di-
rigida a 24 joves de col·lectius desfavorits. El conveni s’emmarca en la línia d’acció em-
presa per EMAYA des de mitjan 2011 en matèria de Responsabilitat Social Corporativa 
amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament de projectes socials que, com els 
duts a terme per Càrites Mallorca, estan orientats cap a la inserció dels col·lectius més 
desfavorits i la conscienciació social.

Al març es va signar un conveni amb la Universitat de les Illes Balears per a la regula-
ció de la investigació en matèria de cultius energètics. L’acord té com a objectiu regular 
l’estudi, l’assessorament i la implementació de l’ús d’una parcel·la per a la producció 
de cultius de biomassa amb finalitats energètiques, incloent l’estudi i la selecció d’es-
pècies d’Arundo i sistemes de cultiu eficients en les instal·lacions que EMAYA té per a 
aquest ús.

C ON V E NIS  DE  C OL·L A B OR ACIÓ
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El Concurs Infantil de Dibuixos Nadalencs s’organitza per a potenciar la participació dels 
fills i les filles del personal d’EMAYA en les accions de l’entitat, a fi de que coneguin més 
de prop la feina que realitzen els seus pares. Així mateix, el concurs és també un instru-
ment que aporta valor en les relacions entre els treballadors i treballadores d’EMAYA, 
ja que propicia un espai diferent de relació personal.

En aquesta edició van participar 22 nins i nines. En l’acte de lliurament de premis que es 
va realitzar a les oficines de Joan Maragall, es van projectar els dibuixos de tots els par-
ticipants i es va compartir un refrigeri entre pares, mares i fills. A més, tots els dibuixos 
participants s’han exposat a la recepció de la seu de Joan Maragall.

V I I I  C ONC U RS INFA N T IL  DE  D IB UI XOS N A DA L E NC S

Destinat als fills i filles 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: de l’1 al 23 de desembre de 2014

Destinado a los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras de EMAYA de entre 0 y 12 años

Puedes recoger la cartulina para participar en cualquier edificio de EMAYA

Plazo para presentar los dibujos: del 1 al 23 de diciembre de 2014

Dibuix de Laia Machado Gelabert

VIII CONCURS DE
DIBUIXOS NADALENCS

DEPARTAMENT RSC-COMUNICACIÓ
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