Grup de Treball de Residus

Cas d’èxit:

A la Fundació IRES:
l’aigua, sense
plàstic.

Nom de l’organització:

Fundació IRES

Tipus d’organització:

Entitat social

Dades de contacte:

Natàlia Valenzuela Pulido

Correu electrònic:

qualitat@fundacioires.org

Telèfon:

934864750

Adreça:

Av. de Roma, 157, 2a.

Nº d’usuaris/treballadors:

190

Descripció:
Hem eliminat les ampolles d’aigua i gots de plàstic als nostres
espais de treball (oficines, centres residencials) durant l’any 2019 i
a les nostres reunions. Per dur a terme aquesta iniciativa hem
llogat una font d’aigua que funciona mitjançant osmosi i gots
sostenibles (de paper reciclable). També, hem comprat gerres
d’aigua de vidre i actualment fem servir un conjunt de gots i gerres
de vidre que vam rebre com a donació a través d’una acció
d’economia circular i voluntariat.

Tipus d’implantantació:

Permanent

Durada:

Indefinida.

Sector:

Fundació

Destinataris:

Persones treballadores/persones usuàries/col·laboradores

Indicador/s:

Reducció de 30 ampolles de plàstic d’aigua diàries a 0.

Inversió inicial:

Manteniment:

603,06€

549,34€ anual
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Grup de Treball de Residus

Beneficis:

La iniciativa suposa un estalvi important per al personal de la Fundació i
per a l’entitat. A més, suposa una contribució al Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat plantejat de Barcelona + Sostenible: 3. Qualitat ambiental
i salut; 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero; 5. Ús racional dels
recursos; 6. Bon govern i Responsabilitat Social; 7. Benestar de les
persones; 8. Progés i desenvolupament; 9. Educació i acció ciutadana i
10. Resiliència i responsabilitat planetària. Al mateix temps, estan
alineats amb els ODS: 3, 7, 11, 12, 14 i 17.
-

Consells pràctics:

Informació d’interès:

-

Informar per mitjà institucional de la iniciativa al personal
Fer sensibilització sobre la sostenibilitat a treballadors i
treballadores
Per tal de reduir la inversió inicial i contribuir a l’economia
circular, optar per cercar donacions de productes com gots o
gerres de vidre.

Molts dels treballadors i treballadores estan molt sensibilitzats amb
l’eliminació de residus i, per iniciativa pròpia, s’han comprat ampolles de
vidre o de llarga durada. Un fet que ha també ha contribuït a la reducció
gairebé al 100% de l’ús de plàstics per a beure.
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