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PRESENTACIÓ 

 

Després del primer taller “Com definir l’estratègia de compra verda 

en una organització”, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el 

Club EMAS ofereixen a totes les organitzacions, la possibilitat de tornar-

se a trobar en una segona jornada orientada a resoldre de forma 

pràctica els possibles obstacles i dificultats en la implantació de la 

compra “verda”, “sostenible” o “ambientalment correcta”. 

 

La jornada tindrà un enfocament eminentment pràctic i orientada a 

estimular l’intercanvi d’experiències entre els participants. 

 

OBJECTIUS 

 

Aquesta jornada vol: 

 

- Debatre sobre les dificultats que troben les organitzacions, tant 

privades com públiques, en l’aplicació de la compra verda. 

- Promoure solucions i la definició de mecanismes que puguin 

ajudar a superar els obstacles de les àrees de compra i així 

amplificar l’adopció de criteris de compra de caràcter ambiental. 

- Recolzar i donar eines a les empreses i d’altres organitzacions 

que tinguin com a client l’administració pública, per tal de 

valoritzar en clau ambiental els propis productes i serveis. 

- Promoure els productes i serveis que disposen del Distintiu de 

garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya 

(Dgqa) o de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea (EeUE). 

 
DESTINATARIS 

 

Directius d’organitzacions, responsables de la gestió ambiental i 

compres, així com qualsevol altre treballador o col·laborador que 

intervingui en els processos de compres en les organitzacions privades i 

administracions públiques. 



 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Els assistents a la jornada estaran subdividits en grups de treball 

d’aproximadament 20 persones per facilitar la participació. Els grups 

estaran orientats per àrees temàtiques concretes. En cadascun 

dels grups es preveu la participació, tant de responsables de medi 

ambient com de compres i d’altres àrees, amb l’objectiu d’estimular 

l’intercanvi d’experiències i de punts de vista entre àrees que no sempre 

interaccionen de forma sistemàtica en les organitzacions. Cada grup de 

treball comptarà amb la presència d’un moderador. 

En els grups de treball es discutirà sobre els criteris de compra de 

productes/serveis i els avantatges des del punt de vista ambiental i 

econòmic de les diferents opcions. Els productes i serveis que es 

tractaran seran:  

- material d’oficina,  

- productes i serveis de neteja,  

- aparells d’oficina,  

- obres menors, materials de construcció i el seu manteniment,  

- vehicles i accessoris,  

- esdeveniments. 

Els resultats i les propostes recollides en les diferents taules de treball 

s’integraran i es presentaran posteriorment al conjunt dels participants. 

Els documents amb el fruit del treball de la jornada s’enviaran a tots els 

participants per correu electrònic posteriorment. 

Animeu-vos a ser part activa en el taller!  

Si teniu exemples de productes/serveis que ja heu implementat a la 

vostra empresa, porteu-los per compartir l’experiència amb la resta del 

grup. 

 

 
ACTIVITAT PARAL·LELA 

 

Durant el dia del taller, una mostra de productes amb el Dgqa i amb 

l’EeUE estaran presents per tal de facilitar la promoció dels productes i 

el contacte amb els proveïdors. 

 
 

 

 
PROGRAMA 

 

 

9.00 Registre de participants 

 

9.30 Benvinguda i obertura de la jornada 

Sra. Assumpta Farran 

Directora general de Qualitat Ambiental 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

9.40 Presentació del programa de la jornada i dels grups de 

treball 

Sra. Maria Passalacqua 

Club EMAS 

 

9.45 Sessions dels grups de treball 

 

11.00 Pausa Cafè 

 

11.30 Sessions dels grups de treball 

 

12.30 Sessió plenària i debat 

 
13.30 Tancament de la sessió 

 

 

INSCRIPCIÓ 

 
Entrada lliure prèvia confirmació d’assistència. 

Les places per a la participació en la jornada són limitades, la 

inscripció dels participants serà per rigorós ordre d’arribada. 

Per formalitzar la vostra inscripció ompliu el formulari que trobeu al web 

del Club EMAS www.clubemas.cat 

En cas de que el grup al que us apunteu estigui ja complet o no hi hagi 

un mínim d’assistents, l’organització us contactarà per oferir-vos una 

reubicació. 

 

http://www.clubemas.cat/


 

 

 

I PER APRENDRE D’ALTRES COSES.... 

 

Si us interessa conèixer les característiques de sostenibilitat de l’edifici 

on farem la jornada, podeu participar en la visita guiada que es farà a 

les 13.45 h i que té una durada aproximada d’1 hora. 

 

 
CONTACTE I INFORMACIÓ 

 
Per a qualsevol dubte i/o informació, podeu posar-vos en contacte amb 

el Club EMAS (info@clubemas.cat o al telèfon 933188058) 

 

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 

Centre Esplai 
(Organització registrada EMAS) 

C/ Riu Anoia 42-54 

(Barri Sant Cosme) 
08820 El Prat de Llobregat 

 

 
 

COM ARRIBAR-HI? 

 
Tren 

Línia rodalies C2 Sud i Línia rodalies C2 Nord 

 
Autobusos 

Línies 65, 165 – Prat Express, Línia 105, L10, PR1, PR2 i PR3 

 
Car sharing Club EMAS 

Si voleu compartir cotxe amb altres socis, si us plau aviseu-nos, us 

ajudem a trobar companys/es de viatge i a coordinar-vos. 

 

Per informació més detallada sobre com arribar-hi consulteu: 

http://www.esplai.org/index.htm  

 

 
 

SERVEI DE MENJADOR 

 

Els participants a la jornada que desitgin dinar al self-service de la 

Fundació Catalana de l’Esplai, podran fer-ho fent-ho constar en el 

formulari d’inscripció (preu del menú: 7,20€). 

Aquesta reserva no és vinculant, simplement servirà per 

organitzar el servei de cuina el dia de la jornada. 

 

 Amb el suport de: 
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