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Des de la seva creació en 2010, L'Associació la Xixa Teatre aposta per mesures              
socialment i ambientalment sostenibles, convençuda de la importància de posar en           
marxa pràctiques responsables que afavoreixen la vida en comunitat i del planeta. Tant             
a nivell intern, com en el desenvolupament de les activitats, actuem de forma             
responsable amb el medi ambient i a través de les nostres pràctiques sensibilitzem a              
les persones participants. Amb línia amb la nostra missió d’educació per a la Justicia              
Global, creiem que no només és important actuar segons aquests criteris, sinó també             
donar a conèixer les mesures ambientals i socials adoptades, fomentant la           
sensibilització de la societat i la multiplicació d’hàbits sostenibles. 
 
Responent a les necessitats de sostenibilitat i justícia ambiental, ens hem decantat per             
substituir la nostra antiga seu amb un espai compartit amb altres entitats que treballen              
a favor de la justícia global (https://www.lafede.cat/ca/). De la mateixa forma, som            
usuàries de Banca Ètica a través de Triodos Bank (https://www.triodos.es/es), que va            
ser fundada en 1980 amb la missió d'ajudar a crear una societat que protegeixi i               
promogui la qualitat de vida i la dignitat humana per a tots a través de la banca ètica.                  
Per altra banda, les assegurances estan contractades amb Arç Cooperativa          
(https://arc.coop/), una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de         
l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. 
 
En la realització de les tasques d'oficina del dia dia, fomentem l'ús d'un programari              
lliure, entre els quals Mozilla, Wikipedia i Softcatalà. També promovem un ús sostenible             
d'internet, minimitzant la informació penjada al "núvol" i evitant repetir descàrregues. 
 
La difusió dels projectes i de les activitats que oferim es realitza principalment a través               
de medis digitals (web de l'entitat i xarxes socials sobretot) per tal d'evitar residus              
innecessaris. Quan és imprescindible fer-ne difusió impresa, optem per la utilització de            
paper reciclat, i/o provinent d'explotacions forestals sostenibles i lliure de blanquejants           
tòxics, amb l'objectiu de restringir al màxim l'explotació de recursos com l'aigua i             
l'energia, limitar la desforestació i les seves conseqüències perjudicials pel medi           
ambient. El principal proveïdor de material de papereria és Abacus          
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(https://www.abacus.coop/ca/home), una comunitat ciutadana de socis de consum i         
treball que promou l'experiència i el consum cultural, educatiu i d'oci de manera             
cooperativa, responsable i sostenible. 
 
En la realització d'esdeveniments, conferències, reunions i actes públics quan es           
preveuen que hi hagi begudes i/o menjar, optem pel servei de cessió de gots              
(https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/cessio-despai-i-prestec-de
-material/material-en-prestec/gots-reutilitzables) i vaixella   
(https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/reutilitzacio/vaixella-reu
tilitzable) ofert per l'Ajuntament de Barcelona per tal de reduir la generació de residus. 
 
Siguent els mateixos principis, que per nosaltres són fonamentals, comprem productes           
alimentaris i de neteja de proximitat, ecològics o de comerç just a granel i sense               
envasos superflus, sempre que sigui possible. Amb aquestes mesures ens assegurem           
d'afavorir l'economia local a l'hora de reduir l'impacte ambiental. El nostre proveïdor            
principal pel que fa al servei de catering es Mescladís (http://www.mescladis.org/), una            
entitat sense fins de lucre que impulsa la inserció sociolaboral de persones en exclusió              
i desenvolupa iniciatives educatives, econòmiques i culturals en favor de la convivència,            
el dret a migrar i la justícia social. Mescladís és sostenible econòmicament i un referent               
de l'Economia Social i Solidària. Si hi ha excedents alimentaris, els donem a altres              
entitats que treballen amb col·lectius vulnerables, donant suport a un sistema alimentari            
més sa, just i sostenible. 
 
Pel que fa a la higienització en temps de Covid-19, evitem utilitzar guants i fomentem               
mesures d'higiene com: el rentat freqüent de mans, no tocar-se la cara amb les mans o                
desinfectar les superfícies sovint. A més, utilitzem solucions alcohòliques en format           
concentrat i en formats grans (no individuals) per reduir la generació de residus. 
 
Quan és possible, lloguem i/o compartim materials amb altres entitats, o optem per la              
seva reutilització i adquirim productes de segona mà, augmentant significativament la           
vida dels objectes, i reduint els impactes derivats de la fabricació i gestió d'objectes              
nous. Quan això no és viable, comprem material sostenible. 
 
En la selecció dels nostres proveïdors donem molta importància a què siguin entitats             
amb les quals compartim valors com la justícia social, l'equitat, la solidaritat, la             
sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat. 
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Pel que fa al transport, La Xixa Teatre no disposa de vehicles corporatius i per tant                
promociona la utilització del transport públic i de transport net, com la bicicleta, dintre              
del seu equip i en la realització de les seves activitats. Fomentem la participació de               
veïns i veïnes, amb l'objectiu d'oferir activitats accessibles a tothom i de reduir el risc               
d'exclusió per la falta de recursos econòmics, de vehicle privat o de permís de conduir.               
De la mateixa forma, intentem apropar-nos nosaltres al lloc on viuen els participants,             
per tal d'evitar el desplaçament de moltes persones i els seus efectes contaminants.             
Arrel de la crisi sanitària provocada per la Covid 19 hem reconvertit activitats a formats               
online, amb la conseqüent reducció de viatges i de generació de CO2. En el futur,               
sempre que sigui possible, mantindrem el format online minimitzant els viatges           
(sobretot els viatges per períodes de temps curts).  
 
En la realització de les nostres activitats, tallers i performance, tenim sempre en compte              
la variable acústica cuidant la bona relació amb el veïnatge, la prevenció de la              
generació de soroll i preservant la qualitat acústica de l'entorn. A més, intentem             
conscienciar els i les participants sobre la prevenció de la contaminació acústica. Estem             
convençudes que un entorn acústic saludable permet la interacció social, facilita les            
habilitats comunicatives i la capacitat cognitiva de les persones. Quan duguem a terme             
activitats a l'aire lliure regulem el volum dels altaveus, respectem els horaris de descans              
del veïnat i intentem ubicar-nos vora d'edificis no sensibles. En accions internes, evitem             
situacions quotidianes en les quals el soroll pugui ser considerat determinant en la             
pèrdua de qualitat de vida (sorolls d'alarmes, maquinària de ventilació i refrigeració). 
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