I ENQUESTA A LA COMUNITAT D’ESADE SOBRE TEMES
DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL
- Resultats -

Durant les dues primeres setmanes de febrer (del 3 al 18), s’ha realitzat una enquesta a tota la
comunitat d’ESADE (professorat, PAS, participants i alumnat), per tal de saber la seva opinió
sobre algunes accions que es podrien desenvolupar durant el 2014, i per conèixer millor quines
són les pràctiques i els comportaments habituals.
L’enquesta s’ha enviat en un comunicat trilingüe a 3.830 persones i se n’han rebut 413
respostes (211 en català, 114 en anglès i 88 en castellà).
Les dades sobre la població que ha contestat són aquestes:
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1. ¿Podríeu indicar en quina mesura incorporeu, en les vostres practiques diàries, accions que
contribueixen a la cura del medi ambient? Si us plau, marqueu dins el requadre l´opció que
s´ajusti més a les vostres rutines i comportaments habituals.

2. Considereu que ESADE té cura del medi ambient amb les seves pràctiques diàries?
Assenyaleu amb l´opció que considereu més adequada.
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3. Per minimitzar l´ús d´envasos de plàstic, una de les propostes és eliminar de la venda les
ampolles de plàstic. Per valorar la possible adopció d´aquesta iniciativa, volem saber el grau
d´acceptació que tindria. Per això, us agrairem que respongueu les preguntes següents:

Estaríeu disposat/ada a renunciar a les
ampolles de plàstic que es venen
actualment a la cafeteria?

Faríeu servir les fonts d´aigua que
hi ha als edificis amb una
ampolla/cantimplora pròpia ?

Acceptaríeu que el menú del dinar
només us oferís la beguda amb
envàs de vidre?

4. Per tal d´evitar els vasos d´un sol ús, cada persona hauria de portar-se la seva tassa. Estaríeu
disposat/ada a donar suport a aquesta iniciativa, encara que això impliqués que us haguéssiu de
netejar la tassa?

5. Per promoure la venda de productes de comerç just, començant amb la venda de cafè. Estaríeu
disposat/ada a pagar fins un 50% més per donar suport a aquesta iniciativa ?
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6. Quin mitjà de transport feu servir habitualment per venir a ESADE?

7. Si els campus d´ESADE disposessin de punts de recàrrega per a motos elèctriques, faríeu servir
aquest mitjà de transport per desplaçar-vos-hi?

8. Coneixeu la labor que s´està fent en temes de responsabilitat social i mediambiental a ESADE? Si
us plau, marqueu una de les tres opcions següents:

9. Sabíeu que a la web d´ESADE hi ha un site específic sobre l´RS-E, on podeu trobar informació dels
avenços en temes de responsabilitat social i mediambiental?
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