
VALORS i CREENCES del PINTAPEDRER 
 

Estem altament compromesos amb el nostre entorn, per això seguim el principi de 
fabricar, usar i reutilitzar, buscant la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Buscant 
amb això un consum responsable. 

Seguim el model d'economia circular, on preval l'aprofitament de recursos i la reducció 
de les matèries primeres. Advoquem per l'optimització dels materials i residus, allargant 
la seva vida útil. D'aquesta manera vam fugir de sistema “d’un sol ús” i apostem per un 
respecte amb el medi ambient, basat en la prevenció, la reutilització, reparació i 
reciclatge. Allargant la vida útil dels nostres productes i dotant-los d'una segona vida al 
cas que ho necessitin. 

Les nostres peces estan dissenyades per ser reutilitzades i reciclades un cop acabada la 
seva vida útil. 

 

· Les nostres matèries primeres són materials naturals o reciclats. 

- Els metalls que utilitzem (plata, coure o llautó) són extrets de petites mines 
artesanals, on els treballadors que han intervingut ho han fet en les condicions de 
seguretat adequades i amb unes retribucions dignes. 

- La pissarra és un producte 100% natural. La pissarra que utilitzem aquesta extreta 
en pedreres nacionals, pel que la seva extracció està subjecta a polítiques de 
qualitat i gestió mediambiental, així com a un sistema únic de traçabilitat. 

- Les pells que utilitzem són de procedència europea, i estan adobades amb tints 
minerals i vegetals, els nostres proveïdors compleixen amb la pràctica REACH. Així 
mateix, les aigües utilitzades per a la producció d'aquests cuirs han estat tractades 
i depurades segons les normatives europees vigents. 

Tant al taller com a les fires, realitzem una bona gestió de residus, reciclem i 
recuperem metalls i matèries primeres. 

 

· Packaging sostenible.  

Apostem per alternatives al plàstic com a element clau en una transformació cap 
a la "corrent verda", l'economia circular, el valor afegit i l'estalvi de costos. 

- Les nostres caixes per a joies estan fetes de cartró natural i cola a base d'aigua. 
Estan fabricades a Espanya, per la qual les caixes tenen una petjada de carboni 
molt menor que si procedissin de l'estranger, ja que les emissions de CO2 pel 
transport de les caixes és mínim. Així mateix contribuïm al consum de proximitat. 



- Les bosses que utilitzem són de paper, reciclables, biodegradables, i 
reutilitzables. Busquem maximitzar l'eficiència en l'ús i consum de materials, així 
com la reducció del malbaratament i l'impacte mediambiental. 

- Reutilitzem caixes de cartró per fer els enviaments. Li proporcionem una segona 
vida a un material ecològic, biodegradable i contribuïm a fomentar un sistema de 
consum responsable amb el medi ambient. 

 

· Minimitzar la contaminació lumínica: 

- Utilitzem llums LED tant al taller com a les fires. Els llums LED són de baix consum, 
no porten mercuri ni agents altament nocius, i tenen una vida útil més alta que les 
làmpades convencionals. 

- Ajustem la il·luminació a les necessitats del nostre lloc de treball, tant en 
intensitat com en qualitat, intentant aprofitar sempre que és possible, la llum 
natural. 

 

· Minimitzar la contaminació acústica: 

- Realitzem un manteniment de les màquines per minimitzar el soroll procedent 
de les mateixes. 

- En cas de realitzar activitats que generin soroll les executem sempre en horari 
diürn i el més proper possible al migdia. 

 

· Consum responsable d'energia: 

- Utilitzem maquinàries energèticament eficients tenint en compte a l'hora 
d'adquirir-les el seu consum d'energia, la longevitat i els materials amb què estan 
fabricats. 

- Desconnectem els aparells electrònics que no s'estan utilitzant. 

- Realitzem un manteniment de la nostra maquinària per garantir un correcte 
funcionament i un consum mínim d'electricitat. 

 

· Consum responsable d'aigua: 

- Evitem el malbaratament d'aigua. 

- Realitzem manteniment en les instal·lacions del nostre taller per garantir la 
detecció i reparació de fuites de les aixetes, ja que un degoteig continu pot 
desaprofitar fins a 20 litres d'aigua al dia. 



 

· Gestió d'Abocaments i residus: 

- Utilitzem productes de neteja amb etiqueta ecològica o biodegradables sempre 
que és possible. 

- No tirem papers, plàstics, tovalloletes, etc. pel WC. 

- Portem els olis o substàncies químiques a la deixalleria. 

- Al taller disposem de contenidors per reciclar paper, plàstic i vidre. 

- Reciclem metalls com el coure i el llautó. I recuperem la plata, la tornem a fondre 
i tornar a fer peces amb ella. 


