OBJETIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Focus principals

ODS 13: Acció pel clima.
Estem treballant amb una mena de tinta que es pot utilitzar sense contaminar el
medi ambient, ja que aquesta feta a partir de materials naturals que no
contaminen. De fet aquest document està fet amb una tipografa que empra menys
tinta i per tant genera menys residus.

ODS 15:Vida d'ecosistemes terrestres
La nostra empresa Inkgraph està compromesa a cuidar la vida dels ecosistemes
terrestres utilitzant materials reciclables i tintes ecològiques

Contribució directe

ODS 6: Aigua neta i sanejament
A diferència d'altres empreses/cooperatives, Inkgraph, no utilitza productes que
contaminen l'aigua, ja que són totalment biodegradables i fets a partir d'extractes
naturals.

ODS 14: Vida submarina
Com nosaltres no utilitzem plàstics ni tintes contaminants, no estem danyant la
vida submarina i ajudem a reduir la contaminació de la mar al no utilitzar
materials nocius.

ODS 12: Producció i consum
No utilitzem una quantitat excessiva de materials, només la justa per a realitzar els
nostres productes. Inclusivament el tipus de lletra que emprem, contribueix a
aquest ODS ja que fa utilitzar menys negra.
ODS 5: Igualtat de genere
La igualtat de genero és fonamental en la societat, per això cada vegada que arriba el
8M fem xapes i accessoris varis en gest de solidaritat.
OD 3: Salut i benestar
Les tintes que empram no tenen compostos nocius i per tant no afecten a la salut dels
nostres treballadors.
OD 11: Ciutats i comunitats sostenibles

La nostra cooperativa promou l'ecoefciència reduint els impactes mediambientals
en totes les seves activitats, instal·lacions, productes. Apostem per la mobilitat
sostenible i l'efciència als nostres edifcis.

Contribució indirecte a la resta d'ODs

Participant activament en activitats per donar a coneixer els Ods, com per exemple
durant el 8 de maig, donant suport a les activitats que es fan al nostre centre.

