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La responsabilitat social corporativa a EMAYA

El 2020 ha estat una any diferent per a tothom. La pandèmia 
mundial que es va estendre arreu del món a principis de 
març ens va canviar totes les rutines tant socialment com 
professionalment. Molts de projectes que impulsàvem des 
del Departament d’RSC d’EMAYA es varen haver d’ajornar 
o suspendre, i alguns altres es varen programar de manera 
diferent i atenent sempre els protocols sanitaris. 

“EMAYA a l’escola”, un dels programes més consolidats del 
Departament d’RSC, va haver de suspendre la seva activitat el 
mes de març de 2020 per mor del confinament i l’estat d’alarma 
decretat pel Govern de l’Estat. Per les mateixes raons es va 
suspendre el concurs Opticaigua en la que hauria estat la seva 
tretzena edició. 

Aquesta Memòria d’activitats del Departament d’RSC 
d’EMAYA de l’any 2020 és, sens dubte, molt diferent de les 
dels anys anteriors, però malgrat les dificultats derivades de 
la crisi sanitària i social hem impulsat una sèrie de projectes i 
programes que us presentam en aquest document.



Col·laboració en projectes solidaris

Durant aquest any 2020 hem mantingut la col·laboració amb diferents enti-
tats que duen a terme projectes solidaris i de voluntariat.
 
Hem continuat amb la recollida de taps de plàstic en col·laboració amb la 
Fundació Seur, que es compromet a destinar l’import obtingut del reciclatge 
de taps a l’ajuda i l’auxili de menors en estat de necessitat per malalties no 
cobertes pel sistema sanitari ordinari. En total s’han entregat més de 820 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 120 kg de 
juguetes recollides pel Camió del Reciclatge.

Un any més hem col·laborat també amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Palma, d’acord amb el conveni firmat, aportant material per a l’agrupació.

Al llarg de l’any 2020 també hem col·laborat amb diverses accions de 
voluntariat, com per exemple la neteja de platges i zones de bany, que han 
duit a terme centres educatius i associacions sense ànim de lucre. Totes les 
activitats s’han fet seguint les mesures de seguretat sanitàries.

Entrega de juguetes a Càritas

Neteja de platges i zones de bany

Entrega de juguetes a Creu Roja



EMAYA a l’escola

El projecte “EMAYA a l’escola”, dirigit als centres escolars de Palma i que es 
va posar en marxa l’any 2011, va continuar durant el curs 2019-2020. 

Per al curs 2019-2020 el programa ha ofert vuit activitats informatives, par-
ticipatives i de conscienciació per a alumnes 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. 

Aquest curs, però, només ha estat possible fer activitats fins dia 13 de març, 
a causa de la crisi del coronavirus. A partir d’aquesta data es varen tancar 
els centres escolars i es varen suspendre totes les activitats presencials de 
grup per mor de la declaració de l’estat d’alarma.

Joanet Recicles i Tomeu Granera

Dades de participació Nre. d’activitats Nre. de participants
En Joanet Recicles i el món dels residus 41 1.902
En Joanet de l'Aigua i els plàstics 54 2.572
En Joanet Recicles i en Tomeu Granera 19 990
Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 41 991
El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat 57 1.492
Reciclatge i tractament de residus 49 1.387
El cicle integral de l'aigua 22 628
El Camió del Reciclatge 11 2.584

294 12.546

Amb el propòsit de millorar les nostres activitats, com cada any, hem recollit 
valoracions després d’impartir les sessions als centres educatius. Les mitjanes 
de valoració general de la sessió, en una escala d’1 a 4 per a cada activitat, 
han estat les següents:

En Joanet Recicles i el món dels residus 3,81 El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat 3,78
En Joanet de l’Aigua i els plàstics 3,92 Reciclatge i tractament de residus 3,89
En Joanet Recicles i en Tomeu Granera 3,91 El cicle integral de l'aigua 3,87
Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 3,94 Obsequi: botella reutilitzable d’aluminiJoc de contenidors per a l’aula



Pacte Mundial

Un any més hem presentat l’informe de progrés al Pacte mundial, reafirmant el 
nostre compromís amb els 10 principis universalment acceptats en les àrees 
de 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, i la figura del compliance officer d’EMAYA 
vetla pel compliment del Codi esmentat.

Help us transform the world
through business

CONTRIBUTE TODAY

SIGN UP FOR OUR BULLETIN

HAVE A QUESTION?

Frequently Asked Questions
Contact Us

FOLLOW US

! " # $ % & '

QUICKLINKS

The Ten Principles
Sustainable Development Goals
Our Participants
All Our Work
What You Can Do
Careers & Opportunities
Join Now
Submit your CoP

United Nations Privacy Policy Cookies Policy Copyright Photo Credits

Insereix Veure a Twitter

Tweets by @globalcompact

2m

Join us at 10:00 a.m. EDT for the Water 
Resilience Coalition #WorldWaterDay event, 
gathering leaders from business, the @UN 
and civil society to discuss why it is crucial to 
elevate water in the corporate agenda. 

Register now: 
us02web.zoom.us/webinar/regist… 
#WaterResilient
  

 

On #WorldWaterDay, the UN 
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@globalcompact
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@globalcompact
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Format Document independent

Nivell de diferenciació Aquest COP compleix els requisits per al nivell actiu del Pacte Mundial

Autoavaluació ( Inclou una declaració del conseller delegat sobre el suport continuat al Pacte
Mundial de les Nacions Unides i els seus deu principis

( Descripció d'accions o polítiques rellevants relacionades amb els Drets Humans

( Descripció d'accions o polítiques rellevants relacionades amb el Treball

( Descripció d'accions o polítiques rellevants relacionades amb el medi ambient

( Descripció d'accions o polítiques rellevants relacionades amb la lluita contra la
corrupció

( Inclou una mesura dels resultats

Objectius de desenvolupament sostenible Pel que fa a les accions de la vostra empresa per avançar en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), la COP descriu: [Seleccioneu tots els que
s'apliquin]

( Oportunitats i responsabilitats que representen un o més ODS per al nostre negoci

( On es troben les prioritats de l’empresa respecte a un o més ODS

( Objectius i indicadors establerts per la nostra empresa respecte a un o més ODS

Com s’integren un o més ODS al model de negoci de l’empresa

Els resultats (esperats) i l'impacte de les activitats de la vostra empresa relacionades
amb els ODS

Si les activitats de les empreses relacionades amb els ODS es duen a terme en
col·laboració amb altres parts interessades

Altres bones pràctiques establertes o emergents

Quins dels següents objectius de desenvolupament sostenible (ODS) realitzen
les activitats descrites a la vostra direcció de COP? [Selecciona tots els que
s'apliquin]

ODS 1: acabar amb la pobresa en totes les seves formes arreu

ODS 2: acabar amb la fam, assolir la seguretat alimentària i millorar la nutrició i
promoure una agricultura sostenible

ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar de tothom a totes les edats

ODS 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure
oportunitats d'aprenentatge permanent per a tothom

( ODS 5: Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes

( ODS 6: Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a
tothom

ODS 7: garantir l'accés a una energia assequible, lable, sostenible i moderna per a
tothom

ODS 8: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una
ocupació plena i productiva i un treball digne per a tothom

( SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization and foster innovation

SDG 10: Reduce inequality within and among countries

SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

SDG 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

( SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts

( SDG 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for
sustainable development

SDG 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertilcation, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss

( SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development,
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive
institutions at all levels

( SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global
partnership for sustainable development

Note: Responsibility for the content of participants' public communication related to the Ten Principles of the UN Global Compact and their implementation lies with participants
themselves and not with the UN Global Compact.
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Visites guiades a les nostres instal·lacions

Durant el curs 2019-20 vàrem continuar organitzant visites guiades a les 
nostres instal·lacions per a donar a conèixer a grans i 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. Hem ofert 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.

Això no obstant, aquest curs les visites guiades també es varen haver de 
suspendre a partir del 13 de març a causa de la pandèmia i la declaració de 
l’estat d’alarma.

Les dades de participació del curs 2019-2020 són les següents:

Nre. de visites Nre. de visitants

Planta depuradora d’aigües residuals de Palma 11 299

Planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals 13 330

Embassaments i planta potabilitzadora de Lloseta 10 591

34 1.220

ETAP de Son Tugores

EDAR 1

ETAP de Lloseta



Pla d’acció social 2020

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 pal·liant 
les necessitats bàsiques de les persones que, per circumstàncies molt diver-
ses, es troben en situació de risc o exclusió social.

Durant aquest difícil any 2020 s’han repartit més de 1.100 kg de productes per a 
l’ajuda social entre l’associació altruista Es Refugi i les Germanetes dels Pobres. 
Des que es va posar en marxa el primer pla d’acció social d’EMAYA, a finals de 
2011, s’han lliurat 16.200 kg de productes i aliments de primera necessitat.

A més, durant el mes de desembre s’ha realitzat la X Campanya Nadalenca 
de Recollida d’Aliments dels Treballadors i les Treballadores d’EMAYA, que 
han aportat 110 kg de productes no peribles a la Fundació Banc d’Aliments 
de Mallorca.

Es Refugi

Fundació Banc d’Aliments de MallorcaGermanetes dels Pobres



Cooperació internacional

En matèria de cooperació internacional, i d’acord amb el conveni firmat amb 
el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, hem continuat col·laborant amb 
el projecte d’accés a l’aigua potable al municipi de Pocona, a Bolívia.

Aquesta col·laboració d’EMAYA amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Coo-
peració s’emmarca en el conveni general de col·laboració que aquestes dues 
entitats firmaren l’any 2016. En aquest conveni EMAYA es comprometia a 
col·laborar econòmicament i amb recursos tècnics en projectes de coopera-
ció, especialment els relacionats amb la gestió de l’aigua i els residus. El mes 
de gener de 2020 vàrem firmar un nou conveni per a finançar la quarta fase 
del projecte hidràulic de Pocona.

Mitjançant el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, varen arribar unifor-
mes d’EMAYA a la població de Tenado, a Burkina Faso, que varen servir per 
a equipar la Brigada Verda del municipi, integrada per 25 dones.

Donació d’uniformes d’EMAYA a la Brigada Verda de Tenado, Burkina Faso

Firma del conveni amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació



XIV Concurs de Dibuixos Nadalencs

Enguany també 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 
dels seus pares. 

Malauradament, s’ha hagut d’adaptar la dinàmica del concurs a les circums-
tàncies sanitàries. Els dibuixos s’han presentat telemàticament i no s’ha 
pogut celebrar presencialment l’acte d’entrega de premis. 

No obstant això, la participació al concurs s’ha mantingut i hem rebut dibui-
xos de 58 infants, de totes les categories d’edat. S’ha fet arribar un obsequi a 
tots els participants i s’han donat a conèixer els premis d’una manera dife-
rent: amb un vídeo sorpresa d’en Joanet Recicles i en Tomeu Granera.



rsc@emaya.es


