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La responsabilitat social corporativa a EMAYA

Un any més, presentam la memòria d’activitats del Departament de Respon-
sabilitat Social Corporativa d’EMAYA. Aquest document recull les principals 
accions dutes a terme durant l’any 2016.

Durant aquest any hem donat continuïtat a tots els programes que tan bons 
resultats ens han donat d’ençà de la creació del departament d’RSC. EMAYA 
a l’escola, el Pla d’acció social d’EMAYA, les campanyes i les col·laboracions 
amb diferents projectes solidaris, en són un clar exemple.

Les properes fites han de servir per a reforçar i millorar totes les activitats que 
es duen a terme sense oblidar en cap moment la missió, la visió i els valors 
corporatius definits en la política d’RSC d’EMAYA.

El desenvolupament dels projectes de responsabilitat social corporativa està 
pensat tant en clau interna com externa, sense oblidar cap dels nostres grups 
d’interès i sempre intentant millorar dia a dia els canals de comunicació amb ells.



Col·laboració en projectes solidaris

Durant aquest any 2016, hem col·laborat amb diferents entitats que duen a 
terme projectes solidaris i també hem donat continuïtat a projectes que ja es 
realitzaven en anys anteriors.

 - Es varen entregar a la Societat Cooperativa Jovent deu ordinadors com-
plets que provenien de la renovació del parc d’ordinadors que EMAYA fa 
periòdicament. La Societat Cooperativa Jovent és una entitat sense ànim 
de lucre que desenvolupa programes d’orientació, formació i inserció laboral 
per a diferents col·lectius. El departament de Tecnologies de la Informació i 
Comunicacions d’EMAYA va revisar i comprovar que els ordinadors funcio-
naven correctament.

 - A través de la iniciativa Mòbil recicla es varen entregar 240 telèfons mòbils 
a Intermon Oxfam. Aquests telèfons provenien majoritàriament del departa-
ment de Tecnologies de la Informació i Comunicacions d’EMAYA, i d’altres els 
varen aportar treballadors i treballadores d’EMAYA. Mitjançant aquesta cam-
panya, els telèfons obsolets o inservibles es reciclen a una empresa especia-
litzada respectant el medi ambient i Intermón Oxfam destina els beneficis que 
se n’obtenen a la compra de llibres escolars, bidons d’aigua, eines i recursos 
necessaris per a millorar la vida de les persones dels països més pobres. 

 - També hem participat, un any més, en la campanya de recollida de juguetes 
en col·laboració amb Creu Roja, que té com a objectiu millorar la qualitat de 
vida dels infants d’entre 0 i 12 anys amb dificultats socials. 

Entrega d’ordinadors a la Societat Cooperativa Jovent

Campanya de recollida de juguetes de la Creu Roja



EMAYA a l’escola

El projecte EMAYA a l’escola, dirigit als centres escolars de Palma, ha continu-
at durant el curs 2015 - 2016. El programa ha ofert cinc activitats 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. 

Com a novetat d’aquest curs, vàrem oferir l’activitat En Joanet de l’aigua, un per-
sonatge que educa sobre la necessitat d’estalviar aigua i proposa bones pràcti-
ques fàcils d’entendre per als infants d’educació infantil i primer cicle de primària.

A més, vàrem redissenyar l’aspecte del Camió del Reciclatge i s’hi va incorporar 
un equip de so per tal que es pogués millorar la seva missió: conscienciar sobre la 
importància del reciclatge de residus especials. Les juguetes que el Camió del Re-
ciclatge ha recollit als centres escolars s’han lliurat al taller de juguetes de Càritas.
 
Dades de participació Nre. de sessions Nre. d’alumnes

EMAYA i el cicle de l’aigua a la ciutat 49 1.287

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 50 1.415

Joanet Recicles 21 2.216

En Joanet de l’aigua 114 5.185

El Camió del Reciclatge 19 3.429

253 13.532

El curs 2016 - 2017 EMAYA a l’escola continuarà i adaptarem les activitats que 
oferíem des de segon cicle de primària fins a secundària per a ajustar-les més 
al diferents nivells. En concret, oferirem dues activitats diferents sobre residus 
i reciclatge i sobre el cicle integral de l’aigua: una de 3r a 6è de primària i l’altra 
per a alumnes d’ESO.

El camió del reciclatge Respectes els colors? 

Joanet de l’aigua Entrega al taller de juguetes de Càritas



Pacte Mundial

Per quart any consecutiu, hem presentat l’informe de progrés al Pacte Mundial, 
en el qual deixam constància del nostre compromís amb els 10 principis uni-
versalment acceptats a les àrees de Drets Humans, Normativa Laboral, Medi 
Ambient i Lluita contra la Corrupció.

El Codi ètic i de conducta d’EMAYA és la principal eina que ens garanteix el 
compliment dels principis recollits al Pacte Mundial. 



Opticaigua

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, dia 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. Per a l’any 
2016, el lema era Aigua i oficis. 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.

 - Fomentar la reflexió sobre la importància de l’aigua per a les tres dimensions 
del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.

 - Promoure la reflexió sobre la importància del recurs, afavorint pautes d’estalvi.
 - Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Palma en el Dia Mun-
dial de l’Aigua. 

 - Donar a conèixer tot el treball que realitza EMAYA en referència a la qualitat 
de l’aigua, potenciant la imatge d’EMAYA com a empresa mediambiental i 
socialment compromesa.

Entre les 130 fotografies presentades, es varen atorgar un primer, un segon i un 
tercer premi. 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 fotografies es varen exposar al pati del Casal Solleric 
entre el 12 i el 29 de maig. 

Entrega de premis Opticaigua’16 al Casal Solleric



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 reconei-
xement als treballadors i treballadores que han complert 25 anys a l’empresa 
i als que han causat baixa per jubilació o invalidesa.

En cadascun dels actes (Aigües i Qualitat Urbana) que varen tenir lloc 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 i 
treballadores, a qui se’ls va entregar un present.

Patrona del Cicle de l’Aigua

Patrona de Qualitat Urbana



Visites guiades a les nostres instal·lacions

Durant el 2016, 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 regeneració de l’aigua.

Es tracta de jornades lúdicoeducatives per a escolars, universitaris, famílies 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 2015 - 2016 han estat les següents:

Nre. de visites Nre. de visitants

EDAR1 19 532

ETAP Son Tugores i fonts naturals 14 324

Embassaments i ETAP Lloseta 2 100

Laboratori químic 2 14

37 970

Visita a l’EDAR1. IES Sureda i Blanes.

Visita als embassaments. IES Ses Estacions.

Visita al laboratori químic. UIB.



Pla d’acció social 2016

Durant l’any 2016, EMAYA ha repartit més de dues tones de productes de pri-
mera necessitat i ha desenvolupat el Pla d’acció social en la mateixa línia dels 
darrers anys, fonamentada en la col·laboració amb les associacions sense 
ànim de lucre que treballen per a acollir i pal·liar les necessitats bàsiques de 
les persones que, per circumstàncies molt diverses, es troben en situació de 
risc o exclusió social.

El Pla d’acció social d’EMAYA pretén cobrir les demandes més essencials dels 
diferents col·lectius amb els que EMAYA es relaciona. Per aquest motiu, hem 
mantingut un contacte constant al llarg de tot l’any 2016 amb les següents enti-
tats: l’Associació Altruista Es Refugi, Can Gazà Sa Casa Llarga, les Germanetes 
dels Pobres i el menjador social del convent dels Caputxins.

També dins l’any 2016, es va realitzar la VII Campanya Nadalenca de Recollida 
d’Aliments dels treballadors i treballadores d’EMAYA, que, juntament amb la 
panera solidària, aconseguí recollir i entregar 405 kg d’aliments no peribles a 
la Fundació Banc d’Aliments. 

Les Germanetes dels Pobres Can Gazà

Convent dels Caputxins Es Refugi



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, vàrem organitzar, amb el patrocini d’Ecoembes, la 
III Diada per al Foment del Reciclatge amb les escoles Miquel Costa i Llobera, 
Pràctiques, Felip Bauçà, San José de la Montaña i Manjón.

A la plaça de París, més de 400 alumnes d’infantil i primària varen participar d’una 
jornada lúdica i educativa sobre reciclatge i sostenibilitat conduïda per en Joanet 
Recicles, que va concloure amb animació infantil a càrrec del grup Spaghetti.

Concurs de figures de material reciclat.

Grup Spaghetti.

Animació infantil.



Cooperació internacional

Durant el 2016, hem impulsat accions relacionades directament amb la coo-
peració internacional amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals i de 
salut en països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.

Per tal de canalitzar aquestes accions, vàrem firmar un acord de col·laboració amb 
el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Mitjançant aquest acord, EMAYA 
manifesta la seva voluntat de participar activament en les activitats del Fons Ma-
llorquí i de col·laborar en els projectes de cooperació que impulsa aquesta entitat 
aportant l’assessorament tècnic i els recursos econòmics que s’acordin. 

A partir de la signatura d’aquest acord, el departament de Responsabilitat 
Social Corporativa d’EMAYA treballarà conjuntament amb el Fons Mallorquí 
per tal de vehicular les activitats de cooperació i sensibilització en relació al 
desenvolupament que puguin promoure ambdues entitats. EMAYA aportarà 
l’assessorament de tècnics experts a projectes de cooperació que tenguin 
com a tema central l’aportació d’aigua a les comunitats locals, el sanejament 
d’aigües residuals i la gestió dels residus als països del sud. Així mateix, for-
marà part de les comissions de seguiment dels projectes d’aquesta temàtica.
 
EMAYA també podrà participar en el finançament de projectes de cooperació 
aprovats per l’Assemblea del Fons Mallorquí. 

Acord de col·laboració amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació



X Concurs de Dibuixos Nadalencs

Un any més, s’ha duit a terme el Concurs de Dibuixos Nadalencs organit-
zat amb l’objectiu de potenciar la participació dels fills i les filles del personal 
d’EMAYA en les accions de l’entitat, per tal que coneguin més de prop la 
feina que realitzen els seus pares. Així mateix, el concurs és també un ins-
trument 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, hi varen participar 24 nins i nines, d’entre 0 i 12 anys. A 
l’acte d’entrega de premis, que es va realitzar a les oficines de Joan Maragall, 
es varen projectar els dibuixos de tots els participants i es va compartir un 
refrigeri entre pares i fills. En aquesta edició, abans de l’entrega de premis, 
vàrem gaudir de l’actuació d’en Joanet Recicles.

Participants al X concurs de dibuixos nadalencs



rsc@emaya.es


