L’Agenda 2030 és el resultat d’un
gran acord que van assolir, el 25 de
setembre de 2015, els 193 estats
membres de les Nacions Unides
i que es concreta en disset
objectius de desenvolupament
sostenible que tenen incidència
en els camps ambiental, social,
econòmic i institucional.
Des de CEM Can Felipa, com a
entitat activa en temes socials,
hi estem implicats i volem donar
impuls a molts dels 17 objectius
i donar visibilitat al programa de
l’agenda en el nostre col·lectiu.

EL NOSTRE COMPROMÍS PER ALS PROPERS ANYS:
• Garantir i promoure una vida saludable i fer accessible el benestar a totes les edats.
• Propulsar la igualtat entre els gèneres i empoderar les dones, tant en l’àmbit laboral
intern com en els serveis esportius i d’activitat física que fem.
• Ser promotors de creixement econòmic sostenible, inclusiu i productiu. Prestant
especial incidència a la sostenibilitat dels nostres proveïdors i tenint especial cura
de generar llocs de treball de qualitat.
• Ser garants de modalitats de consum i producció sostenible en quant a:
- Reduir de forma progressiva els consums generals un 10 % en els propers 5 anys.
- Tenir un pla de reciclatge el més respectuós possible amb el sistema.
- Reutilitzar tots els materials possibles en una segona vida segons un pla de
reutilització dins de l’entitat o en un altre.
• Adoptar noves mesures que ajudin a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
• Promoure un entorn pacífic, inclusiu, just i responsable a tots els nivells de
l’organització.
• Enfortir les aliances amb altres entitats de l’entorn i/o el sector per impulsar un
desenvolupament sostenible.

CEM CAN FELIPA AMB L’AGENDA 2030

NECESSITEM LA TEVA COL·LABORACIÓ
Com?
• Promou en el teu entorn hàbits de vida saludables. Anima els teus a fer exercici físic
i a tenir cura de l’alimentació. Al CEM Can Felipa tenim tot un equip de professionals
que us ajudaran.
• Ajudeu-nos a reduir el consum al centre. Si detecteu una fuita d’aigua o una llum
innecessària, aviseu al nostre personal el més ràpid possible.
• Feu ús de les dutxes amb sentit comú i sense malbaratar aigua.
• Utilitzeu de forma correcta els punts de recollida selectiva.
• Els lavabos no són papereres, no els utilitzeu per llençar papers sense necessitat.
• No obriu les finestres si la climatització està en funcionament.
• Aporteu idees a la nostra organització per millorar en la sostenibilitat de l’entorn.
• Feu difusió a través dels vostres perfils de xarxes socials de totes aquestes accions
de compromís.

Gestos que sumen!

