Carta de gestió responsable de recursos

El 2014 es va aprovar a l'Assemblea General d'Esplais Catalans les bases de la Carta de Gestió Responsable de
Recursos que servien per orientar la gestió que es feia a Esplac. Quatre anys després, hem cregut necessari
fer-ne una revisió, amb la voluntat d'anar molt més enllà, ampliant, concretant i aprofundint en tots aquells
temes referents a la gestió dels diferents recursos d'Esplac. Per mantenir aquesta voluntat d’anar molt més
enllà, el document es revisarà en assemblea si el 20% dels esplais ho demanen, tal i com marquen els
estatuts o cada 6 anys per assegurar -ho.
La nostra missió, visió i valors ens defineixen i ens posicionen i per això és necessari apropar la nostra gestió
diària dels recursos a la nostra manera de ser. Entenem que la transformació social per a la qual treballem
des dels esplais catalans també abraça la gestió que fem dels mateixos recursos; basant-nos en els principis
de l'economia social i solidària.
Aquest és un document que ens permetrà millorar i reflexionar sobre la nostra tasca diària pel que fa a la
gestió dels recursos. Les línies generals que es marquem serviran d'eixos i de bases en el nostre dia a dia, i
tot i ser compromisos generals, en molts aspectes és molt més pràctica i fàcilment aplicable que l'anterior.
Presentem aquesta Carta de Gestió Responsable de Recursos com a resposta a la necessitat d'adaptar-nos a
les noves realitats i assumim una sèrie de compromisos com a associació i com a esplais, basats en
posicionaments clars i de consens.
Per tot això, Esplais Catalans ens comprometem a:

Finançament
•

Difondre la banca ètica entre els esplais, per estendre'n el coneixement i el seu ús, i acompanyar-los
en el procés de canvi.

•

Treballar exclusivament amb la banca cooperativa i/o ètica en un període d'un lustre (cinc anys),
sempre i quan hi hagi una sucursal dins del municipi.

•

Renunciar a rebre donacions o patrocinis d'entitats o empreses que siguin antagòniques als valors
d'Esplais Catalans.

•

Elaborar un reglament específic sobre patrocinis i donacions d'empreses privades en el termini d'un
any.

•

Augmentar el finançament privat perquè superi el 25% en un termini de 10 anys.

•

Mantenir la independència econòmica de l'associació independentment de la font de finançament.

•

Realitzar un informe anual de proveïdors recurrents i de tots aquells als que destinem 3.000 € o més.

Alimentació i begudes
•

Prioritzar productes tenint en compte l'ordre dels criteris següents i tenint en compte sempre que
les condicions siguin justes laboralment i mediambientalment:
1. Productes ecològics i de proximitat

2. Productes de proximitat
3. Productes ecològics
4. Productes de temporada
En cas de no tenir cap opció que compleixi cap d'aquests criteris, se seleccionaran altres productes
del mercat.
•

•

Oferir per defecte menús ovo-lacteo-vegetarians a:
◦

Espais generals: activitats, trobades, comissions, grups de treball, AGO, GC, CT...

◦

Espais de sector: activitats, trobades, formacions, reunions de sector...

No oferir vaixella a les activitats d'Esplac. En cas que s'hagi d'oferir, utilitzar exclusivament vaixella
reutilitzable o compostable.

•

Tendir cap a la no generació de residus, prioritzant la compra de productes a granel, amb envasos
amb poc impacte mediambiental (vidre o paper) o amb el mínim envàs possible, evitant els
productes amb envàs individual.

•

Elaborar una guia d'aplicació pràctica sobre l'alimentació per als esplais, difonent la iniciativa Pam a
Pam.

•

Seleccionar proveïdors d'alimentació segons els mateixos criteris que consten en aquesta carta.

•

Vetllar per comprar les quantitats justes d'aliments per tal que no sobri menjar en cap àpat. Per això:
◦

Les persones convocades als actes i reunions hauran de confirmar sempre la seva assistència als
àpats i no faltar al compromís. [En cas de no assistir-hi, es cobrarà la dieta (excepte casos
justificats per causes majors)]

◦

Es planificarà amb anterioritat com es realitzarà la gestió dels aliments sobrants, sempre que
sigui possible.

Sostenibilitat
•

Contractar entitats i cooperatives sostenibles pel subministrament de l'aigua, la llum, el gas i la
telefonia en un termini d’un any, sempre que sigui possible.

•

Implementar mesures d’eficiència energètica i hídrica a la seu d’Esplac.

•

Implementar plenament la recollida selectiva de residus a les activitats d’Esplais Catalans i a la seva
seu.

•

Implementar un protocol sobre l’ús del material a les seus d’Esplac i dels sectors en el termini d’un
any, per tal de promoure l’ús sostenible i curós dels recursos i els materials.

•

Fer un ús sostenible i curós dels recursos, analitzant la seva necessitat prèviament, reutilitzant o
reciclant quan sigui possible i compartint-los amb la nostra xarxa d’entitats i persones més
properes. Es potenciarà el Banc de Recursos d’Esplac perquè això sigui possible.

Proveïdors
•

Prioritzar proveïdors de l’Economia Social i Solidària, a més de tenir en compte també iniciatives
juvenils, criteris ètics, ambientals, de transparència, ús de la llengua catalana, productes de
proximitat i projectes d’inserció social i centres especials de treball

•

Prioritzar com a proveïdor la cooperativa de la qual som membres, Serveis a les Persones Encís,
SCCL, per serveis que ofereixi com per exemple, el marxandatge ecològic. Esplais Catalans incidirà
perquè Encís ampliï la seva cartera de serveis a tots els Sectors Geogràfics i compleixi els mateixos
criteris ètics que recull la nostra carta.

Transport
•

Promoure i facilitar l’ús del transport públic o del transport col·lectiu a les activitats i trobades
d’esplais, sectors i dirigents.

•

Vetllar pel compliment del protocol de desplaçaments dels i les dirigents i la secretaria tècnica.

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
•

Difondre i publicar tots els documents d’Esplac només en estàndards oberts (OpenDocument,
PDF…). Utilitzar el programari lliure en la mesura que sigui possible.

•

Facilitar l’accés als documents d’Esplac en format digital evitant la seva impressió sempre que sigui
possible.

•

Difondre un ús responsable de les TIC.

Formació
•

Realitzar la formació, sempre que sigui possible, amb l’Escola Lliure el Sol.

•

Treballar amb l’Escola Lliure el Sol per incrementar l’oferta formativa en Educació Ambiental,
Economia Social, Solidària i Feminista.

•

Difondre iniciatives formatives d’entitats afins.

•

Vetllar perquè les dirigents realitzin aquestes formacions.

Transparència i el rendiment de comptes
Per tal de que tot això sigui possible, Esplais Catalans ens comprometem a:
•

Publicar tota la documentació econòmica de l’Associació al portal de transparència que s’habiliti al
web d’Esplac seguint amb la Llei 19/2014.

•

Dur a terme el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Social i Solidària, publicant-lo al portal de
transparència que s’habiliti al web d’Esplac.

•

Transmetre la documentació de l’Associació amb un llenguatge planer i el màxim divulgatiu
possible per facilitar-ne la comprensió per part de tothom.

•

Garantir la màxima concreció de les partides i apartats en els documents econòmics.

•

Dur a terme una auditoria de comptes independent i publicar l’informe resultant al portal de
transparència al web d’Esplac. Aquesta auditora canviarà cada cinc anys per evitar una excessiva
fraternitat entre l’equip econòmic de l’associació i l’auditora.

•

Fer constar al web d’Esplac els membres de tots els equips de l’Associació així com les
comissionades que hi hagi a cada moment i una breu biografia de cada persona. També s’inclouran
totes les organitzacions on Esplac participa o d’on és membre.

•

Realitzar un informe que recollirà l’aplicació d’aquesta Carta durant l’any anterior i els aspectes que
s’hagin de millorar. Aquest informe es realitzarà des del departament d’administració, de tresoreria i
la comissió Reduint Petjada.

•

Difondre aquesta Carta a tots els esplais, entitats o organitzacions on participem per promoure
l’adopció de mesures encaminades a la mateixa direcció.

Les dirigents ens comprometem a:
•

Elaborar anualment un informe de gestió, amb informació sobre les reunions, visites i
desplaçaments realitzats durant el curs.

•

Publicar a L’Era els ordres del dia abans de les reunions del Gran Comitè, de l’EQUICO, dels EGS i les
comissions, així com les actes públiques, un cop passades les reunions.

•

Llegir la documentació de les Assemblees Generals que es duguin a terme.

Els esplais ens comprometem a:
•

Estar al dia de tota la documentació que Esplac facilita.

•

Llegir la documentació de les Assemblees Generals que es duguin a terme.

Amb l’aprovació d’aquesta carta, tots els equips i els esplais n’assumim el compliment.

