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Sostenibilitat i Responsabilitat
L’E.P.E. Fundació Mies van der Rohe vol promoure la cultura i el turisme sostenible i responsable. Per aquest
motiu treballa dins del marc de la distinció Barcelona + Sostenible, juntament amb més de mil organitzacions
compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, per construir col·lectivament una ciutat
responsable amb les persones i amb l’entorn.
En totes les seves actuacions l’entitat les promou activament i implica a tots els seus col·laboradors, visitants,
usuaris i proveïdors.

Compromís Ambiental
La Fundació Mies van der Rohe dins del seu compromís en la defensa de la natura i del medi ambient,
realitza les següents accions:

-

Realitza l’adequada segregació dels residus i minimitza la seva generació utilitzant en la mesura del
possible material reciclable
Minimitza la seva petjada de carboni prenent mesures per l’estalvi energètic i contractant empreses
d’energia que utilitzen fonts energètiques sostenibles
L’entitat dona a conèixer l’entorn patrimonial i natural així com participa i organitza activitats per
conscienciar el respecte de l’entorn.

Compromís Social
La Fundació Mies van der Rohe aplica el codi ètic de l’Ajuntament de Barcelona i promou les activitats
socials:

-

L’entitat organitza activitats per escolars i per famílies dirigides a tenir més coneixement de
l’arquitectura i de la història que l’envolta
Participa en el Projecte de Diversificació Curricular
Compleix amb totes les mesures d’accessibilitat i afavoreix la mobilitat per mitjans públics
L’entitat realitza una comunicació respectuosa.
L’entitat segueix les normes de la Contractació Pública Sostenible i afavoreix la contractació de
proveïdors amb reserva social
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Compromís Econòmic
La Fundació Mies van der Rohe vol promoure l’activitat econòmica de proximitat i col·labora amb entitats
veïnals:

-

-

L’entitat participa en les activitat culturals “de ciutat” que promouen l’activitat econòmica i el
coneixement cultural de la ciutat.
L’entitat aplica a les tarifes d’accés al pavelló descomptes per situació econòmica, familiar o laboral.
L’entitat publica manté els criteris de publicitat i transparència en tota la seva contractació
L’entitat participa en la xarxa Sants-Montjuic km0 per promoure l’activitat cultural i econòmica de
l’entorn

