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La responsabilitat social corporativa a EMAYA

Aquesta memòria d’activitats del Departament de Responsabilitat 
Social Corporativa recull les principals activitats, els projectes i les 
accions que s’han duit a terme durant l’any 2017.

Un any més hem donat continuïtat a tots els programes que tan 
bon resultat han tingut en anys anteriors, orientats per la missió, la 
visió i els valors que caracteritzen EMAYA.

Cal destacar l’èxit assolit pel programa d’educació ambiental 
EMAYA a l’escola, que any rere any arriba a més centres educatius. 
El concurs fotogràfic Opticaigua, en la seva desena edició, s’ha 
consolidat com un concurs de referència per a totes les persones 
amants de la fotografia i la sostenibilitat. 

No podem oblidar tampoc el Pla d’acció social d’EMAYA, fona-
mentat en la col·laboració amb les associacions sense ànim de lu-
cre que treballen per a donar acollida pal·liant les necessitats més 
bàsiques de les persones que, per circumstàncies molt diverses, 
es troben en situació de risc o exclusió social.

Al llarg d’aquest any hem continuat aplicant tots aquells mecanis-
mes, tant tangibles com intangibles, per a contribuir a millorar la 
imatge d’EMAYA, sempre alineats amb la nostra política de res-
ponsabilitat social corporativa.



Col·laboració en projectes solidaris

Durant aquest any 2017 hem mantingut la col·laboració amb diferents entitats 
que duen a terme projectes solidaris i de voluntariat.

 - Conjuntament amb la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, và-
rem organitzar una Diada de Donació de Sang a les instal·lacions de Son Pacs.

 - Vàrem continuar col·laborant en la campanya de recollida de juguetes que 
organitza Creu Roja per Nadal.

 - També durant 2017 hem entregat a Càritas Mallorca més de 250 quilograms 
de juguetes recollits amb el Camió del Reciclatge, als diferents centres edu-
catius de Palma.

 - La recollida de taps de plàstic ha estat una acció que també ha tingut continu-
ïtat, i hem fet una aportació d’uns 800 kg de taps a ARKA tapones solidarios.

 - Hem continuat col·laborant amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Palma, en virtut del conveni signat, aportant material per a l’agrupació. Diada de Donació de Sang a Son Pacs

Recollida de juguetes Creu Roja Entrega al taller de juguetes de Càritas



EMAYA a l’escola

El projecte EMAYA a l’escola, dirigit als centres escolars de Palma, va continuar 
durant el curs 2016-2017. Com a novetat, es varen adaptar les activitats sobre 
residus i reciclatge i sobre el cicle integral de l’aigua per a ajustar-les més a les 
diferents edats dels alumnes. En concret, vàrem dissenyar dues activitats dife-
rents sobre residus i reciclatge i dues sobre el cicle integral de l’aigua: una per a 
infants de tercer a sisè de primària i, l’altra, per a alumnes d’ESO. 

A més, vàrem actualitzar l’activitat de Joanet Recicles per a enfocar-la més cap 
a la separació de fraccions en els diferents contenidors i per a presentar als 
infants la nova fracció que es recull a Palma: la matèria orgànica. També, i res-
ponent a una demanda dels centres educatius, vàrem editar les cançons d’en 
Joanet de l’aigua i en Joanet Recicles en un CD que es deixa a l’escola un cop 
acabada l’activitat perquè les mestres i els mestres puguin continuar la tasca 
educativa i de conscienciació a través de la música.
 
Dades de participació Nre. de sessions Nre. d’alumnes

Joanet Recicles i el món dels contenidors 96 4.287

Joanet de l'Aigua 69 3.183

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 39 1.120

El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat 36 967

Reciclatge i tractament de residus 29 652

El cicle integral de l'aigua 8 208

El Camió del Reciclatge 19 4.910

296 15.327

El curs 2017-2018 EMAYA a l’escola continuarà i, com a millora, hi lliurarem als 
infants d’educació infantil i primer cicle de primària un petit quadern d’activitats 
per a reforçar el que s’ha après a les sessions.

Premi ‘El cicle de l’aigua’

Programa d’activitats 2017/2018

Camió del reciclatge Sant Vicenç de Paúl

CD d’En Joanet 



Pacte Mundial

Un any més, hem presentat l’informe de progrés al Pacte Mundial, reafirmant  el 
nostre compromís amb els 10 principis universalment acceptats a les àrees dels 
Drets Humans, Normativa Laboral, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.

El Codi ètic i de conducta és la principal eina per a garantir el compliment dels 
principis recollits al Pacte Mundial.



Opticaigua’17

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 responsa-
ble. Cada any, l’ONU també defineix un lema per a aquest dia. Per a l’any 2017, 
el lema ha estat Aigua residual i reutilització. 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 més de 70 fotografies presentades, es varen atorgar un primer, un se-
gon 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 l’11 de maig i el 5 de juny.

Entrega de premis Opticaigua’17 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’Ai-
gua i del Patró de Qualitat Urbana, EMAYA va organitzar un acte de reconeixe-
ment als treballadors i les treballadores que han complert 25 anys a l’empresa 
i als que se n’han donat de 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 les 
treballadores, als quals es va lliurar un present.

Patrona del Cicle de l’Aigua

Patró de Qualitat Urbana



Visites guiades a les nostres instal·lacions

Durant el 2017, hem continuat organitzant visites guiades a les nostres instal-
lacions per a donar a conèixer a grans i a petits el cicle integral de l’aigua, el 
seu procés de captació i tractament, com també la depuració de les aigües 
residuals i els usos de la regeneració de l’aigua.

Es tracta de jornades ludicoeducatives 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 26 669

ETAP Son Tugores i fonts naturals 11 256

Embassaments i ETAP Lloseta 3 161

Laboratori químic 2 22

42 1.108

Visita a la Font de la Vila. UIB.

Visita a l’ETAP Son Tugores. Col·legi Aula Balear.

Visita als embassaments. IES Pau Casesnoves.



Pla d’acció social 2017

El Pla d’acció social d’EMAYA es fonamenta en la col·laboració amb les asso-
ciacions sense ànim de lucre que treballen per a donar acolliment pal·liant les 
necessitats bàsiques de les persones que per circumstàncies molt diverses 
es troben en situació de risc o exclusió social.

Durant aquest any 2017 s’han repartit més de 2 tones de productes per a l’aju-
da 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 a final de 2011, s’han lliurat un 
total de 12.000 kg de productes i aliments de primera necessitat.

A més, durant el mes de desembre s’ha realitzat la VII Campanya Nadalenca 
de Recollida d’Aliments dels Treballadors i les Treballadores d’EMAYA, que 
han aportat 420 kg de productes no peribles al Banc d’Aliments de Mallorca, 
juntament amb les paneres solidàries.

Banc d’aliments Can Gazà

Es Refugi Germanetes dels Pobres



Dia Mundial del Medi Ambient

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient vàrem celebrar una activitat 
per a la cloenda del programa EMAYA a l’escola 2016/2017. Aquesta activitat, 
orientada al foment del reciclatge, va tenir el patrocini d’Ecoembes i hi parti-
ciparen els centres educatius CEIP Joan Miró, CEIP Camilo José Cela, CEIP 
Alexandre Rosselló i el col·legi El Temple.

Al parc Krecovic, més de 400 alumnes d’educació infantil i primer cicle de 
primària varen participar en una jornada lúdica i educativa sobre reciclatge i 
sostenibilitat, conduïda per Joanet Recicles, que va concloure amb l’actuació 
del grup Spaghetti.

Concurs de figures de material reciclat.

Grup Spaghetti.

Animació infantil.



Cooperació internacional

Aquest any hem donat continuïtat a les accions relacionades directament amb 
la cooperació internacional amb l’objectiu de millorar les condicions ambien-
tals i de salut en països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.

Amb la finalitat de canalitzar de la millor manera possible aquestes accions 
hem donat seguiment a l’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 Mallorquí i de col-
laborar en els projectes de cooperació que impulsa aquesta entitat aportant 
l’assessorament tècnic i els recursos econòmics que s’acordin. 

Durant 2017 hem donat suport al programa per a les millores de governabilitat i 
l’accés a l’aigua potable a Poconá, una localitat boliviana de 10.402 habitants. El 
principal objectiu del projecte és contribuir a garantir el dret a l’aigua per al con-
sum humà amb equitat i sostenibilitat. Concretament, s’han aportat 12.000 €.
 
El projecte va ser presentat per Enginyeria sense Fronteres Illes Balears, amb 
la col·laboració de l’ONG de Bolívia Mosoj-Causay. La iniciativa està emmarca-
da en el Pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats 
rurals de Poconá. En la primera fase es preveu instal·lar un sistema d’abasta-
ment d’aigua, impulsar-ne la gestió local i desenvolupar tallers de sensibilitza-
ció sobre higiene i salut a la comunitat de Mojón. A més, es realitzarà un di-
agnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d’aigua creats anteriorment 
en cinc comunitats i s’elaborarà i desenvoluparà un pla d’enfortiment per a la 
gestió sostenible de l’aigua a cada comunitat. Finalment, es posaran en marxa 
activitats d’enfortiment de la gestió local de l’aigua dirigides a l’Administració 
local i al Sindicat Agrari.

Reunió amb el batle de Poconà (Bolívia)

Construcció del dipòsit del Mojón a Poconà Taller pràctic de lampisteria a Poconà



XI 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, perquè 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 les treballadores d’EMAYA, 
ja que propicia un espai diferent de relació personal.
  
En aquesta edició, hi varen participar 32 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 de Joanet Recicles.

Participants al XI concurs de dibuixos nadalencs



rsc@emaya.es


