
 

Nota de premsa 

 

Gràcies al projecte d’energia eòlica Bundled desenvolupat a l’Índia, amb 
beneficis mediambientals i socials per a la zona on s’implementa  

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” compensa  

les seves emissions de CO2 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” ha demostrat, un any més, el seu ferm 

compromís amb la sostenibilitat. L’organització ha calculat la 
petjada de carboni de l’activitat desenvolupada durant el 2013, ha 
dut a terme accions per reduir-ne l’impacte ambiental i, a més, ha 
compensat les seves emissions participant en un projecte d’energia 
renovable amb compromís social.  

 
• El projecte d’energia eòlica Bundled desenvolupat a l’Índia pel 

Friends Group genera electricitat a partir de 17 aerogeneradors. A 
banda de reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, causants 
del canvi climàtic, el projecte comporta beneficis socials i 
ambientals per a la zona on es desenvolupa.  

 
• L’Obra Social ”la Caixa” ha obtingut el certificat i el segell Clean 

CO2 Certified amb codi QR, que acrediten i informen de la 
neutralitat en emissions de l’organització i el seu compromís amb la 
lluita contra el canvi climàtic.  

 
 
Barcelona, 2 de febrer de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” conscient de la 
importància de mitigar l’impacte de la seva activitat sobre el medi ambient, ha 
adoptat una sèrie de compromisos per a la prevenció del deteriorament de 
l’entorn. Per això, des del 2011 impulsa una estratègia de gestió de carboni, 
que inclou el càlcul i la compensació de la seva petjada de carboni, que ha 
mantingut fins avui, en què ha aconseguit l’emissió zero de CO2. 
 
El càlcul anual de la petjada de carboni es fa seguint la metodologia ISO 
14064-1:2012. En aquest càlcul s’engloben les emissions directes derivades 



del consum de gas natural i les emissions indirectes derivades del consum 
d’electricitat, de la realització de viatges corporatius en avió, tren i cotxe, i del 
consum de paper i d’aigua. Una vegada obtingut el resultat del càlcul, es fa una 
anàlisi per saber quins són els punts amb més potencial de reducció 
d’emissions en el consum energètic i de recursos naturals, amb el consegüent 
estalvi econòmic i la disminució de l’impacte ambiental que això comporta.  
 
Complementàriament al càlcul i la reducció de les emissions, l’Obra Social 
”la Caixa” també compensa les emissions de gasos d’efecte hivernacle que per 
la seva activitat no es poden d’evitar. Això és possible amb la participació en 
projectes de reducció d’emissions d’alta qualitat del mercat voluntari de carboni, 
certificat amb estàndards internacionals.  
 
Un projecte d’energies renovables de gran compromís social 
 
Les emissions corporatives del 2013 s’han compensat contribuint en un 
projecte d’energies renovables amb compromís social, que beneficia tant el 
medi ambient com l’entorn local més proper del lloc on es produeixen. Es tracta 
del projecte d’energia eòlica Bundled, desenvolupat a l’Índia pel Friends Group i 
certificat pel Verified Carbon Standard (VCS).  
 
El projecte produeix energia renovable eòlica, de manera que es redueixen les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i es genera un impacte positiu sobre el 
medi ambient. Presenta també un fort component social, perquè crea llocs de 
treball, renova carreteres, impulsa noves oportunitats de negoci i inverteix en 
una escola internacional i en una altra per a infants amb discapacitat. A més, 
els promotors del projecte també inverteixen en salut i seguretat, contribuint a 
la construcció d’un nou hospital i a la gestió dels incendis.  
 

Amb aquesta iniciativa, l’Obra Social ”la Caixa” ha 
aconseguit el certificat i el segell Clean CO2 Certified, 
acreditatius de la neutralitat en emissions de la seva 
activitat a través de la participació en un projecte de 
reducció d’emissions certificat amb estàndards 

internacionals.  
 
La lectura del codi QR del segell Clean CO2 Certified permet a l’usuari accedir 
a una aplicació amb informació sobre la petjada de carboni de l’Obra Social ”la 
Caixa” i al projecte de reducció d’emissions en què ha participat, descarregar-
se el certificat de compensació d’emissions i veure un vídeo animat sobre el 
tema. 
 
Més informació: 



Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de Premsa Multimèdia: 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 


