Política ambiental a Responsabilitat Global
La política ambiental que es declara tot seguit forma part de les relacions que Responsabilitat
Global manté amb la societat i amb l'entorn.
Per a algunes persones professionals autònomes com un consultor empresarial, els impactes
ambientals poden semblar com un aspecte no prioritari en la mesura que poden tenir un
caràcter menor. Tanmateix, la contaminació urbana i el conjunt de les emissions de CO2 tenen
en els vehicles privats una de les causes més importants, de manera que la consciència
individual i l'exemplaritat han de ser motors de canvi.
Els nostres impactes ambientals més rellevants vénen donats per la mobilitat, els
consumibles d’oficina, els aparells tecnològics i els residus en general. Aquests són els
compromisos i criteris de gestió:
•

Mobilitat: Responsabilitat Global manifesta la seva opció preferent pel transport públic.
A gener 2016 vam optar per no tenir vehicle propi (www.responsabilitatglobal.blogspot.com/2016/01/adeu-cotxedurant-el-2015-he-executat.html), de manera que quan cal locomoció privada per la manca de solucions
adequades en transport públic fem ús de diversos canals de lloguer o compartir.

•

Consums d’oficina: Responsabilitat Global fa un ús residual de materials consumibles:
paper, tinta, carpetes... (www.responsabilitatglobal.blogspot.com/2011/04/el-consum-doficina-de-responsabilitat.html)

•

Telèfons mòbils: Com a persona que fa un ús professional del telèfon mòbil, vull
expressar el meu compromís de donar la màxima durada als mòbils, i substituir-los
únicament a partir del moment que quedin veritablement obsolets, descartant les raons
d'ostentació i modes per anar amb l'última tecnologia disponible. [Més informació de
rendició de comptes: www.responsabilitatglobal.blogspot.com/2015/02/el-compromis-de-minimitzar-el-canvi-de.html

•

Residus: Responsabilitat Global separa les deixalles de paper, envasos, vidres, orgànic i
rebuig. En el cas dels aparells tecnològics amortitzats se'ls dona nous usos no
professionals o se'n fa donació. En concret, s'ha optat per donar el mòbil vell a una
campanya d'Oxfam Intermón.

•

Documentació: procurem generar i lliurar tota la documentació en suport digital, de
manera que queda en mans de les persones i empreses destinatàries fer-ne un ús
igualment digital. Per tal d’afavorir-ho, ens valem sempre que és possible de formats de
lectura amigable en pantalla: tal com presentacions ppt o bé documents pdf en format
de pantalla. Per contra, si és un document que suposem que haurà de ser imprès,
mantenim el format clàssic en din-A4 (per exemple en les factures). Els documents que
lliurem en paper suposen una part residual, ja que intentem fer un ús intensiu dels
mitjans electrònics. Així mateix, en l’activitat docent, malgrat que la decisió correspon a
cada universitat, hem optat per fer el mínim ús possible del suport paper i el màxim de ús
dels campus virtuals.
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