
Inèdit certificarà els esdeveniments esportius sost enibles a l’Estat espanyol

16.07.2014  Emprenedoria i Spin-offs    -   L’empresa
acollida al Parc de Recerca UAB ha signat un acord
exclusiu amb l’organització nord-americana Council for
Responsible Sport (CRS) per certificar a Espanya el s
esdeveniments esportius sostenibles. 

L’spin-off de la UAB Inèdit i l’organització sense ànim de lucre
Council for Responsible Sport treballaran juntes per promoure
pràctiques ambiental i socialment responsables en els
esdeveniments esportius espanyols. Aquesta col·laboració s’ha
concretat amb la signatura d’un acord entre ambdues entitats,
que permetrà introduir a l’Estat espanyol el programa de
certificació del CRS per identificar els actes esportius que se
celebrin amb el mínim impacte ambiental i aportin el màxim
benefici a la comunitat local.

Inèdit serà l’encarregada de recolzar als organitzadors que produeixen esdeveniments esportius per fer-los
ambiental i socialment responsables a través del programa de certificació. A més, farà difusió de tots els
esdeveniments que obtinguin aquesta certificació.

Concretament, la certificació cobreix cinc aspectes principals d'un esdeveniment esportiu, com la planificació i la
comunicació, les compres, la gestió de recursos, l’accés i equitat i el llegat a la comunitat.

Des del 2007 ja s’han certificat arreu del món 78 esdeveniments esportius, on han participat més d’un milió d’atletes.
Ara, gràcies a l’acord signat, els esdeveniments esportius de l’Estat espanyol també podran optar a aquest
prestigiós reconeixement.

Segons Jordi Oliver, Director Executiu d’Inèdit, “la sostenibilitat és una part inseparable d'una nova forma de pensar i
dissenyar esdeveniments esportius. Gràcies a l'acord amb el CRS, els organitzadors d'esdeveniments esportius a
Espanya comptaran amb el suport dels líders mundials en esdeveniments esportius sostenibles".

Inèdit va néixer el 2009 com a empresa derivada del grup de recerca Sostenipra, de l'Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’empresa, que està dedicada a la recerca
aplicada en el camp de la sostenibilitat i la prevenció ambiental, aposta per l’ecoinnovació com a resposta intel·ligent
als reptes ambientals i com una estratègia que ajuda a optimitzar l’ús dels recursos al llarg del cicle de vida dels
productes, processos i serveis.
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