ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Thigis Serveis Ambientals
Breu descripció:
Oferim solucions integrades per a diferents nivells d’explotació, tant si es tracta d’un particular com
d’una empresa amb necessitats específiques. Aquestes solucions s’engloben en tres línies
estratègiques que es classifiquen en els següents àmbits:




Eficiència energètica
Educació / formació
Geoserveis

Dades de contacte:
info@thigis.com
www.thigis.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 03/05/2013
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
Kitabu: servei de consum col·laboratiu de llibres per aprendre idiomes

Objectiu CCS
5.4

1. KITABU: SERVEI DE CONSUM COL·LABORATIU DE LLIBRES PER APRENDRE IDIOMES
Breu descripció:
Kitabu és un servei de consum col·laboratiu de llibres per aprendre idiomes. Hi trobaràs aquells llibres
de text que s’utilitzen a l’Escola Oficial d’Idiomes, al Consorci per la Normalització Lingüística, a les
acadèmies d’idiomes o els que utilitzes pel teu compte. També hi pots trobar els llibres de lectura
obligatòria.
Aquesta és una plataforma de trobada d’intercanvi de llibres que ens són útils. A Kitabu pots donar-li
una segona oportunitat als teus llibres d’idiomes que ja no fas servir i trobar aquells llibres que
necessites per seguir aprenent idiomes, bé de preu i de manera fàcil.
També podràs veure quin impacte positiu pel medi ambient estem aconseguint entre totes les
persones que en formem part.
Més informació a:
www.kitabu.es
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llibresidiomessegonama@gmail.com
Beneficis:
X Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es
passa de la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.4
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