Pautes per un comportament més sostenible a l’oficina verda:
· Millorar la recollida selectiva interna.
· Millorar la gestió dels residus tot contribuint al reaprofitament dels
cartutxos i tòners.
· Col·laborar amb empreses que tenen valor social i ambiental afegit.

OBJECTIU 8 DE L’AGENDA 21

POTENCIAR L’ACTIVITAT ECONÓMICA ORIENTADA
CAP A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
En el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat,
l’Agenda 21 fa una crida a:
“Incrementar les accions adreçades a augmentar la inserció laboral (dones
en condiciones d’igualtat, persones amb disminucions, etc.). Donar suport
a les empreses d’inserció que combinen la cultura de la reutilització, el
reciclatge i la integració social”

ASSOCIACIÓ INTERSECTORIAL DE RECUPERADORS
I E M P R E S E S S O C I A L S D E C ATA L U N YA

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les entitats i empreses que combinen la gestió
sostenible dels residus i la tasca de reinserció social i laboral de persones amb especials dificultats.

Reciclem
tots els tòners

L’Ajuntament de Barcelona
compra aproximadament uns
7.000 tòners, cartutxos de tinta
d’impressores, fotocopiadores i
màquines de fax a l’any. Aquest
és un producte que un cop
utilitzat ha de ser recollit
selectivament per tal de facilitar
la seva valorització i reutilització.
Ara, l’Ajuntament de Barcelona
ha signat un conveni amb
L’Associació Intersectorial de
Recuperadors i Empreses Socials
de Catalunya (AIRES) i
FEMAREC per a que duguin a
terme la recollida selectiva de
tòners i cartutxos de tinta.
Així aconseguim un doble
objectiu: la millora ambiental
en la recollida selectiva de
residus i la millora social gràcies
a la generació d’ocupació per a
persones en risc d’exclusió
social.

Què és una empresa
d’inserció social?
El que habitualment s’entén
per empreses d’inserció social
són entitats i empreses del sector de l’economia social que
donen a la seva activitat un valor
social afegit. Són empreses que
incorporen com a eix bàsic de
la seva activitat econòmica la
inserció social i laboral de persones amb especials dificultats
(persones amb discapacitats,
aturats de llarga durada...).
Les empreses d’inserció treballen en diferents sectors d’activitat com la manufactura, la neteja, els càterings... però moltes
es dediquen a la recollida, tractament i reaprofitament dels
residus.

Per participar en la iniciativa només cal que us poseu en contacte amb
l’entitat assignada territorialment, Femarec o Aires:
· Us visitaran per col·locar un contenidor especial de recollida de tòners
al vostre edifici o centre de treball.
· Passaran a recollir-los gratuïtament quan els aviseu que el contenidor
és ple.
Si aquestes empreses ja estan recollint tòners a la vostra dependència,
no heu de fer cap gestió.

AIRES
Tel.: 93 886 92 76
Fax: 93 889 13 97
A/e: dr_trueta@dr_trueta.org
FEMAREC
Tel.: 93 303 65 00
Fax: 93 303 65 01
A/e: comercial@femarec.es
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