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LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A EMAYA

La memòria d’activitats que presentam és un recull de les principals acci-
ons dutes a terme pel Departament de Responsabilitat Social Corporativa 
d’EMAYA durant l’any 2015.

Al llarg d’aquest any hem seguit potenciant les activitats que tan bons re-
sultats ens han donat d’ençà que es creàs el Departament de Responsabi-
litat Social d’EMAYA. Hem aconseguit millorar les relacions i els canals de 
comunicació amb tots els nostres principals grups d’interès. Prova d’això 
són la implantació i millora constant del portal de l’empleat, la millora de 
les eines de comunicació amb els nostres ciutadans i clients (app EMAYA), 
les campanyes de sensibilització al carrer, etc.

La consolidació del programa educatiu EMAYA a l’escola és un clar exemple 
de l’èxit dels projectes directament relacionats amb la vessant mediambi-
ental i social en la que es fonamenta la política de Responsabilitat Social 
Corporativa d’EMAYA.

La millora de les relacions amb tot l’entorn que ens envolta és una raó d’és-
ser de l’estratègia empresarial d’EMAYA, i els col·lectius més desafavorits 
són un grup d’atenció preferent. Per aquest motiu, EMAYA, un any més, ha 
desenvolupat el seu Pla d’Acció Social per a poder atendre les necessitats 
més bàsiques de les persones que per circumstàncies molt diverses es tro-
ben en situació de risc o exclusiu social.

La missió, la visió i els valors corporatius d’EMAYA són el camí a seguir per 
tots els que conformam EMAYA, i tots els objectius a assolir sempre van 
directament lligats amb la política de Responsabilitat Social Corporativa. 
Durant aquest 2015 hem seguit avançant en aquest camí i el present docu-
ment n’és una prova tangible.
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En 
Joanet de l ’Aigua

EMAYA A L’ESCOLA

El projecte EMAYA a l’Escola, dirigit als centres escolars de Palma, ha con-
tinuat durant el curs 2014-2015. El programa ha ofert quatre activitats in-
formatives, participatives i de conscienciació per als estudiants d’educació 
infantil, primària i secundària, amb dues modalitats temàtiques relaciona-
des amb les activitats principals d’EMAYA: el cicle de l’aigua a la ciutat i els 
residus i el reciclatge. 

La participació a EMAYA a l’Escola durant el curs 2014-2015 ha tornat a aug-
mentar, igual que en cadascun dels cursos anteriors des de que es va posar 
en marxa el programa.

A continuació es mostren les dades de participació en cadascuna de les ac-
tivitats.

Sessions Alumnes

EMAYA i el cicle de l'aigua a la ciutat 41 1.089

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 74 2.047

Joanet Recicles 99 4.376

El Camió del Reciclatge 19 6.063

233 13.575

Per al curs 2015-2016, EMAYA a l’escola mantindrà aquestes quatre activitats 
i n’incorporarà una de nova: Joanet de l’aigua, adreçada als infants d’educació 
infantil i primer cicle de primària. En Joanet de l’aigua animarà els més petits 
a tenir cura amb l’estalvi d’aigua a l’escola i a casa seva. Fent cantar i ballar 
els nins i nines, divulgarà un missatge sobre la necessitat d’estalviar aigua 
i proposarà bones pràctiques fàcils d’entendre i d’aplicar.

A més, hem fet un redisseny de l’aspecte del Camió del Reciclatge i li hem in-
corporat un equip de so per tal que pugui dur a terme de millor forma la seva 
missió: conscienciar sobre la importància del reciclatge de residus especials.

En Joanet Recicles.

El Joc del Reciclatge. CEIP La Soledat.

Premis Cicle de l ’Aigua. CEIP Rafal Vell. 

Nova imatge del Camió del Reciclatge.
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CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Hem duit a terme diverses campanyes de sensibilització i conscienciació 
ciutadana, principalment sobre el foment del reciclatge de residus. A més, 
amb la col·laboració de les empreses sense ànim de lucre ECOEMBES i 
ECOVIDRIO durant aquest 2015 hem repartit més de 2.500 paquets de bos-
ses per a millorar el reciclatge en origen.

També s’han realitzat nous espots televisius per a incentivar el reciclatge de 
residus, i s’han emès els anuncis a les televisions autonòmiques, tant públi-
ques com privades.

Hem estat presents al carrer amb estands informatius amb l’objectiu d’in-
formar d’una manera més popera els vianants que passen per la zona de 
tot el que té a veure amb la nostra missió com empresa.

Repartiment de bosses de reciclatge. Casal de les dones. Punt informatiu al carrer Blanquerna.

Espot sobre reciclatge d’envasos lleugers. Espot sobre reciclatge d’envasos lleugers.

Espot sobre reciclatge de paper.Espot sobre reciclatge de paper.
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PACTE MUNDIAL

Aquest any 2015 hem consolidat la nostra adhesió al Pacte Mundial i hem 
publicat el nostre segon informe de progrés en el qual hem deixat patent 
el nostre compromís amb els 10 principis universalment acceptats a les 
àrees de Drets Humans, Normativa Laboral, Medi Ambient i Lluita contra 
la corrupció. 

L’informe de progrés, disponible al nostre web, ens ha permès posar a dis-
posició de tots els nostres grups d’interès els avanços realitzats per part 
d’EMAYA en relació amb tots els principis del Pacte Mundial.

A més, durant aquest any 2015 i amb l’objectiu de millorar els nostres me-
canismes de control i transparència, hem inclòs en totes les nostres con-
tractacions una clàusula d’acceptació del Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA i 
de tots els principis del Pacte Mundial de Nacions Unides.

Communication on Progress

Participant

EMAYA - Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado

Published

2016/01/11

Time period

January 2015  –  January 2016

Format

Stand alone document – Basic COP Template

Differentiation Level

This COP qualifies for the Global Compact Active level

Self-assessment

Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles

Description of actions or relevant policies related to Human Rights

Description of actions or relevant policies related to Labour

Description of actions or relevant policies related to Environment

Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption

Includes a measurement of outcomes

 

Statement of continued support by the Chief Executive Officer

Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the
company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

11.01.2016

To our stakeholders:

I am pleased to confirm that [ Company Name ] reaffirms its support of the Ten Principles of the United Nations Global Compact in the areas

Communication on Progress

IN THIS SECTION 
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OPTICAIGUA

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, 22 de març, EMAYA organitza el con-
curs fotogràfic 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 res-
ponsable. Cada any l’ONU també defineix un lema per aquest dia. L’any 2015 
el lema era: Aigua y Desenvolupament Sostenible. Per tant, les fotografies pre-
sentades a concurs havien d’estar relacionades amb aquesta temàtica.

Els objectius d’Opticaigua són:

 ∙ Conscienciar als ciutadans i ciutadanes de Palma sobre la importància de 
l’aigua com a recurs natural.

 ∙ Fomentar la reflexió sobre com l’aigua és fonamental per a les tres dimen-
sions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.

 ∙ 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, potenciant la imatge d’EMAYA com a empresa mediambiental i so-
cialment compromesa.

Entre les 153 fotografies presentades, es va atorgar un primer premi, un 
segon i un tercer. I, en aquesta edició, també es varen concedir 5 accèssits 
i 5 premis finalistes. 

Les tres fotografies guanyadores, els accèssits, els finalistes i una selecció 
de les següents 10 millors es varen exposar al pati del Casal Solleric entre 
el 15 de maig i l’1 de juny. 

Col·laboren: Organitza:

Exposició Opticaigua‘15 al Casal Solleric

Lliurament de premis Opticaigua‘15.
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PATRONA DEL CICLE DE L’AIGUA I 
PATRÓ DE QUALITAT URBANA

Com en els darrers anys, coincidint amb els dies de la Patrona del Cicle de 
l’Aigua i del Patró de Qualitat Urbana, EMAYA va organitzar un acte de reco-
neixement als treballadors que han complert 25 anys a l’empresa i als que 
han causat baixa per jubilació o invalidesa.

En cadascun dels actes (Cicle de l’Aigua i Qualitat Urbana), que es van cele-
brar 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.

Patró de Qualitat Urbana.

Patrona del Cicle de l’Aigua.
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VISITES GUIADES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Durant 2015 hem continuat organitzant visites guiades a les nostres ins-
tal·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 regeneració de l’aigua.

Es tracta de jornades lúdicoeducatives per a escolars, universitaris, famí-
lies i persones interessades en el medi ambient.

Oferim la possibilitat de visitar les següents instal·lacions:

 ∙ Planta depuradora d’aigües residuals de Palma (EDAR1). 
 ∙ Planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals. 
 ∙ Embassaments de Cúber i Gorg Blau i planta potabilitzadora de Lloseta.
 ∙ Laboratori químic d’EMAYA.

Les dades de participació del curs 2014-2015 han estat les següents:

Nre. de visites Participants

EDAR1 24 687

ETAP Son Tugores i fonts naturals 16 347

Embassaments i ETAP Lloseta 4 138

44 1.172

Visita a l’ETAP de Son Tugores. Assoc. 3a Edat Sta. Eulàlia.

Visita a l ’ETAP de Son Tugores. IBANAT.

Visita a l ’ETAP de Lloseta. Col·legi Sagrat Cor.

Visita a la Font de La Vila. AMADIP.

Visita als embassaments. CEIP Alexandre Rosselló.

Visita al Laboratori Químic. UIB.
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PROJECTES SOLIDARIS I CONTRIBUCIÓ 
AL VOLUNTARIAT

Recollida de taps de plàstic (Fundació Nadia Nerea)
Durant 2015 hem continuat recollint taps de plàstic en benefici de l’Associ-
ació Nadia Nerea. Els treballadors i treballadores d’EMAYA han aportat en-
guany més de 800 kg de taps de plàstic que, a més de reciclar-se, 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 a través de la Fundació Nadia Nerea.

Col·laboració amb Projecte Home
Durant aquest 2015 hem dut a terme diverses col·laboracions amb la Fun-
dació Projecte Home, organització dedicada a la prevenció, el tractament, 
la formació i la investigació de les drogodependències. Les col·laboracions 
més rellevants han estat les feines compartides al camp d’experimentació 
sobre els cultius de la biomassa ubicats a l’EDAR 1 i les ajudes per a la inau-
guració de la nova seu de Projecte Home.

Creu Roja 
Un any més ens hem sumat a la campanya solidària de Creu Roja Moltes ju-
guetes. Una forma d’ajudar. Es tracta d’una iniciativa que promou una recolli-
da de juguetes per a les famílies en dificultat social amb nins i nines al seu 
càrrec. 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 du-
rant 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 Vo-
luntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament de Palma. Per mitjà d’aquest 
acord, EMAYA fa una aportació anual de material per a l’Agrupació de Vo-
luntaris. A més, l’acord estableix la possibilitat de que un número de treba-
lladors d’EMAYA formi part del grup de voluntaris

Col·laboració amb la Fundació Rana i Palma Aquarium
EMAYA va col·laborar d’una manera activa en l’acte benèfic organitzat pel 
Palma Aquarium i la Fundación Rana que tenia com a objectiu obtenir ingres-
sos per la Fundació que lluita en la prevenció dels abusos sexuals infantils. 

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants d’entre 0 i 12 anys 
amb dificultats socials participam, un any més, en aquesta campanya de 
recollida de juguetes en col·laboració amb Creu Roja.
 
Hi podeu col·laborar aportant juguetes per a infants d’entre 0 i 12 anys, que 
siguin noves o en molt bon estat de conservació i no bèl·liques.
 
Les juguetes s’han de lliurar a la consergeria de l’edifici Central de Son Pacs 
o a la consergeria de l’edifici de Joan Maragall abans del 23 de desembre.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu telefonar al departament d’RSC, 
tel. 971 774 309.
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Cultius de biomassa. Projecte Home.Lliurament de taps de plàstic. Fundació Nadia Nerea.
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PLA D’ACCIÓ SOCIAL

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

Durant aquest any 2015 s’han repartit més de dues tones de productes per 
a l’ajuda social 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 
posar en marxa el primer pla d’acció social d’EMAYA al final del 2011, s’han 
lliurat un total de 9.000 kg de productes i aliments de primera necessitat.

A més, al desembre s’ha realitzat la VI Campanya Nadalenca de Recollida 
d’Aliments dels treballadors i treballadores d’EMAYA, que han aportat 420 
kg de productes per al Banc d’Aliments de Mallorca, juntament amb les pa-
neres solidàries.

VI Campanya Nadalenca
de Recollida d’Aliments

de l’1 al 22 de desembre

Els aliments recollits es donaran a la Fundació Banc d’Aliments de Mallorca.

Deixa els teus aliments no peribles (arròs, llegums, pasta, oli, sucre, 
llaunes de conserva dolces i salades, etc.) als punts de recollida 

situats als principals edificis d’EMAYA.

Can Gazá. Convent dels Caputxins.

Es Refugi. Germanetes dels Pobres.

Banc d’Aliments de Mallorca.
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DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Com a activitat per a la cloenda del curs i coincidint amb la celebració del 
Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), vàrem organitzar, amb el patrocini 
d’Ecoembes, la II Diada per al Foment del Reciclatge.
 
Aquest any, les escoles amb més participació al programa EMAYA a l’escola 
varen ser Sant Josep Obrer II i Corpus Christi, i la diada es va celebrar a la 
plaça Orson Welles, a la barriada de Son Gotleu. 

Més de 400 alumnes d’infantil i primària dels col·legis Sant Josep Obrer II, 
Corpus Christi, Es Pont, Gabriel Vallseca i Mater Misericordiae varen parti-
cipar d’una jornada lúdica i educativa sobre reciclatge i sostenibilitat que va 
concloure amb animació infantil a càrrec de Joanet Recicles i el grup Spaghetti. 

Grup Spaghetti.

En Joanet Recicles.

Mostra de figures fetes amb materials reciclats.
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Durant aquest 2015 des del Departament de Responsabilitat Social Corpo-
rativa 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.

Vàrem publicar al nostre web un concurs per a finançar un projecte de coo-
peració internacional per a la creació d’aqüífers sostenibles per a l’aprofita-
ment de recursos hídrics de zones on es produeixen sequeres perllongades 
en llocs àrids o semiàrids del planeta. Aquest projecte va ésser adjudicat a 
la fundació Emalaikat i ha permès la millora de la qualitat de vida i la nutrició 
mitjançant la construcció de 14 pous al poblat de Mechela Andode, Etiòpia.

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 coneixement i suport tècnic per fomentar el desenvolupa-
ment 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 refugiats a Tinduf 
(Algèria). Fruit d’aquest conveni es van cedir dos vehicles Nissan Patrol que 
varen formar part d’una caravana solidària que va partir d’Alacant i va arri-
bar fins als campament de refugiats de Tinduf.

 Vehicle cedit a l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Al llarg d’aquest 2015 hem signat diversos acords amb diferents instituci-
ons i organitzacions.

Amb el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i EMAYA es va signar 
un conveni de col·laboració per la realització de programes de pràctiques 
que permetin la millora de la formació d’estudiants i llicenciats en Ciènci-
es Químiques.

També es arribar a un acord de col·laboració entre EMAYA i l’Associació 
d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears per a dur a terme actuacions 
de solidaritat i cooperació en favor de la població sahrauí. 

Amb la Fundació Emalaikat es va signar un conveni per a la construcció de 
14 pous per a millorar la qualitat de vida i la nutrició de la població de Mec-
hela Andode a Etiòpia.

A més, aquest any s’ha prorrogat el conveni de col·laboració entre EMAYA i 
Càritas Diocesana de Mallorca per a la recollida de roba i calçat a determi-
nats contenidors ubicats a la via pública de la ciutat.
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IX CONCURS DE DIBUIXOS NADALENCS
 
Un any més s’ha duit a terme el Concurs Infantil de Dibuixos Nadalencs or-
ganitzat amb l’objectiu de 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 instrument que aporta valor en les relacions entre els treballadors i tre-
balladores d’EMAYA, ja que propicia un espai diferent de relació personal.
 
En aquesta edició varen participar 23 nins i nines, d’entre 0 i 12 anys. A l’ac-
te de lliurament de premis que es va realitzar a les oficines de Joan Mara-
gall, es varen projectar els dibuixos de tots els participants i es va compar-
tir un refrigeri entre pares i fills. En aquesta edició, abans del lliurament de 
premis, vàrem gaudir de l’actuació del Jai de ses Rondalles.

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

Pots recollir la cartolina per a participar a qualsevol seu d’EMAYA.

Termini per a presentar els dibuixos: de l’1 al 24 de desembre de 2015.

 

L’entrega de premis serà dia 4 de gener a les 12 h a la sala d’actes de la seu de Joan Maragall.

Hi haurà regals per a tots els participants, animació infantil i un refrigeri.

Dibuix d’África Enfedaque Gari

IX CONCURS DE
DI BUIXOS

NADALENCS

DEPARTAMENT RSC-COMUNICACIÓ




