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La responsabilitat social corporativa a EMAYA

Aquest és el vuitè any consecutiu que presentam la memòria 
d’activitats del Departament de Responsabilitat Social Corporati-
va d’EMAYA. Amb aquest document pretenem mostrar a tots els 
nostres grups d’interès un resum de les principals activitats duites 
a terme durant l’any 2018.

Un dels projectes més vinculats a la responsabilitat social cor-
porativa, sobretot en el seus vessants mediambiental i social, és 
“EMAYA a l’Escola”. En aquest curs escolar hem aconseguit xifres 
espectaculars. S’han duit a terme un total de 358 sessions i més de 
16.000 alumnes dels centres educatius de Palma han participat en 
aquest programa que pretén contribuir a millorar la conscienciació 
mediambiental dels nins, les nines i els joves de la nostra ciutat.

Durant aquests anys hem donat continuïtat a tots els programes 
que tan bon resultat han tingut d’ençà de la creació del Departa-
ment d’RSC. En són exemples el Pla d’acció social d’EMAYA, les 
campanyes i les col·laboracions amb diferents projectes solidaris o 
la cooperació internacional. Tots aquests projectes estan pensats 
tant en clau interna com externa.



Col·laboració en projectes solidaris

Durant aquest any 2018, hem mantingut la col·laboració amb diferents entitats 
que duen a terme projectes solidaris i de voluntariat. 

Hem signat un conveni amb la Fundació Seur per a la recollida de taps de 
plàstic. Fruit d’aquest conveni, la Fundació Seur es compromet a donar l’im-
port obtingut del reciclatge de taps a l’ajuda i auxili de menors en estat de 
necessitat per malalties no cobertes pel sistema sanitari ordinari. En total hem 
entregat més de 1.400 kg de taps que han estat aportats pels treballadors i 
treballadores d’EMAYA.

També hem continuat col·laborant en la Campanya de Recollida de Juguetes 
que organitza Creu Roja, i hem entregat a Càritas Mallorca més de 150 kg de 
juguetes que ha recollit el Camió del Reciclatge en els diferents centres edu-
catius de Palma.

Un any més hem col·laborat també amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Palma, en virtut del conveni signat, aportant material per a l’agrupació.

Entrega de juguetes a Creu Roja



EMAYA a l’escola

El projecte “EMAYA a l’escola” dirigit als centres escolars de Palma, que es va 
posar en marxa l’any 2011, va continuar durant el curs 2017-2018. 

Com a novetat, a petició del professorat que valora les nostres sessions, hem 
lliurat als infants d’educació infantil i primer cicle de primària un petit quadern 
d’activitats per a reforçar el que s’ha après a l’activitat sobre reciclatge.
 
Dades de participació Nre. de sessions Nre. d’alumnes

Joanet Recicles i el món dels residus 94 4.324

Joanet de l'Aigua 89 3.957

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 63 1.666

El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat 41 1.079

Reciclatge i tractament de residus 48 2.021

El cicle integral de l'aigua 6 147

El Camió del Reciclatge 17 3.271

358 16.465

A l’inici del curs 2018-2019 hem introduït la conscienciació sobre el problema 
amb l’abocament de plàstics a la mar a l’activitat d’en Joanet de l’Aigua i a 
les sessions sobre el cicle de l’aigua a educació primària donam per a cada 
alumne una botella d’alumini per a fomentar el consum d’aigua del grifó i evitar 
l’ús d’envasos innecessaris.

Premi ‘El cicle de l’aigua’Camió del reciclatge CEIP Escola Graduada

Quadern d’activitats

Cada residu té un color 
Uneix amb fletxes cada residu amb el seu contenidor

Sopa de lletres 
Cerca els colors del reciclatge i el nom d’en Joanet

Quadern
d’activitats

PRIMÀRIA

En Joanet Recicles i el món dels residus



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’18

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, dia 22 de març, EMAYA organitza el 
concurs fotogràfic OPTICAIGUA. El Dia Mundial de l’Aigua, promogut per 
l’ONU, se celebra a nivell internacional amb l’objectiu de conscienciar la so-
cietat sobre la importància de l’aigua com a recurs natural, fomentant-ne el 
consum responsable. 

L’any 2018, per a celebrar el 75è aniversari d’EMAYA, el tema del concurs va 
ser ‘EMAYA, 75 anys gestionant l’aigua’ i hi vàrem afegir un premi especial de 
500 € en material fotogràfic reservat a treballadors i treballadores d’EMAYA.

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.

A més del premi especial per a la plantilla d’EMAYA, entre les més de 150 fo-
tografies presentades, es varen atorgar un primer, un segon i un tercer premi, 
i també 5 accèssits i 5 premis finalistes. 

Les quatre fotografies guanyadores, els accèssits, els finalistes i una selecció 
de les següents 10 millors fotografies es varen exposar al pati del Casal So-
lleric entre el 17 de maig i el 7 de juny.

Entrega de premis Opticaigua’18 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 2018, 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 2017-2018 han estat les següents:

Nre. de visites Nre. de visitants

EDAR1 25 583

ETAP Son Tugores i fonts naturals 19 472

Embassaments i ETAP Lloseta 14 497

Laboratori químic 1 20

59 1.572

Visita a l’ETAP de Lloseta. Queen’s College

Visita a l’ETAP Son Tugores. University Fiessen Deutchland

Visita als embassaments. AMADIP



Pla d’acció social 2018

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 2018 s’han repartit més de 1.100 kg de productes per a 
l’ajuda social entre l’associació altruista Es Refugi, el Banc d’Aliments, Can 
Gazà 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 14.000 kg 
de productes i aliments de primera necessitat.

A més, durant el mes de desembre s’ha realitzat la VIII Campanya Nadalenca de 
Recollida d’Aliments dels Treballadors i les Treballadores d’EMAYA, que han apor-
tat 60 kg de productes no peribles a la Fundació Banc d’Aliments de Mallorca.

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 un any més 
una activitat per a la cloenda del programa “EMAYA a l’escola 2017/2018”. 
Aquesta activitat, orientada al foment del reciclatge, va tenir el patrocini d’Eco-
embes i hi participaren més de 500 nins i nines de 4 a 9 anys (educació infantil 
i 1r-3r d’educació primària) i els seus professors i professores dels centres 
educatius CEIP Jaume I, CEIP Santa Catalina, col·legi Sant Alfonso Maria de 
Ligorio i col·legi Santíssima Trinitat.

Al parc de la Feixina, es va fer 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.



Cooperació internacional

En matèria de Cooperació Internacional, vàrem signar un conveni amb el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació en el marc del qual EMAYA aporta 
12.000 € per a una nova fase del projecte d’accés a l’aigua potable al municipi 
de Pocona, a Bolívia.

Aquesta aportació d’EMAYA al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 
s’emmarca en el conveni general de col·laboració que aquestes dues entitats 
signaren l’any 2016. En aquest conveni, EMAYA es comprometia a col·laborar 
econòmicament i amb recursos tècnics en projectes de cooperació, especial-
ment aquells relacionats amb la gestió de l’aigua i els residus.

A més, aprofitant una visita tècnica que es va fer a Pocona (Bolívia) durant el 
mes de setembre de 2018, el Fons Mallorquí va entregar una sèrie de peces 
de roba nova de l’antic uniforme d’EMAYA.

Entrega de peces de roba a Pocona (Bolívia)



ANEPMA

EMAYA forma part d’ANEPMA (l’Associació d’Empreses Públiques de Medi 
Ambient d’Espanya) i, dins el marc de les XXVI Jornades Tècniques celebra-
des a Gijón, el nostre treballador Sebastià Jaume va guanyar el concurs de 
conducció eficient. El concurs “Optiwaste” té com a objectiu reconèixer al 
millor conductor de totes les empreses associades a ANEPMA, en termes de 
conducció eficient i maniobrabilitat, tant del vehicle com de l’equip recol·lector.
També hi va participar un altre company d’EMAYA, en Guillem Homar, a més 
de 16 conductors i conductores de 8 empreses públiques de tota Espanya. 

Durant el mes d’abril vàrem organitzar, en col·laboració amb ANEPMA, una 
jornada tècnica sobre models de recollida selectiva a centres històrics, en el 
marc del 75è aniversari d’EMAYA. En aquesta jornada, la presidenta d’EMAYA, 
Neus Truyol, i Felipe Belinchón, director de Qualitat Urbana d’EMAYA varen 
donar a conèixer el cas del sistema de Recollida Selectiva Mòbil del centre 
històric de Palma. També s’hi va fer una taula rodona per a conèixer les ex-
periències i els diversos models de recollida selectiva als centres històrics de 
Pamplona, Còrdova, Màlaga i Sarrià (Barcelona). Aquest panell el va moderar 
Pilar Vázquez, la presidenta d’ANEPMA. Hi varen assistir unes 60 persones de 
diversos punts de l’estat espanyol, com Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, 
Terrassa, Tàrrega, Calvià, Còrdova, Pamplona, Sant Boi, Getafe, Granadilla, 
etc., procedents d’administracions i empreses públiques i d’empreses priva-
des del sector de la maquinària i els serveis per a la gestió de residus.

Sebastià Jaume, guanyador del concurs “Optiwaste”

Jornada tècnica sobre models de recollida selectiva a centres històrics



XII 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 48 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.

Destinat als fills i filles del personal d’EMAYA d’entre 0 i 12 anys.

Trobareu la cartolina a les seus d’EMAYA: Son Pacs, Son Tugores, Son 
Anglada, Joan Maragall, EDAR1 i EDAR2.

Termini per a presentar els dibuixos: de l’1 al 28 de desembre de 2018.

L’entrega de premis serà dia 4 de gener a la sala d’actes de la seu de Joan 
Maragall. Hi haurà regals per a tots els participants, animació infantil i un refrigeri.

Montse Manjón Pérez

XII concurs de 

dibuixos nadalencs

Més informació: Departament de Comunicació 
comunicacio@emaya.es · 971 774 309

Participants al XII Concurs de Dibuixos Nadalencs



Dinar de Nadal

Per segon any es va celebrar un dinar de Nadal i germanor per a la plantilla 
d’EMAYA a les instal·lacions de Son Pacs. 

El dinar, organitzat pel departament de Responsabilitat Social Corporativa 
conjuntament amb un grup de voluntaris de les distintes seccions sindicals 
d’EMAYA, va reunir uns 600 treballadors i treballadores. 

Dinar de Nadal i germanor a les instal·lacions de Son Pacs



rsc@emaya.es


