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FORMEN PART DEL PONT

Entitats Una iniciativa de:

Amb el suport de:

Amb el patrocini de:

-
+

Empreses



El Pont Alimentari és una iniciativa 
que pretén reduir  
el malbaratament alimentari  
i fomentar la solidaritat.

El projecte inclou:

La diagnosi dels aliments que 
es llencen en el sector de la 
distribució d’aliments al detall, 
el càtering i la restauració

La sensibilització quant a la 
reducció del malbaratament 
alimentari i les propostes de millora

La creació d’una xarxa 
d’interacció (Pont) entre empreses 
donants i entitats receptores 

De forma paral·lela, es desenvolupen 
accions de sensibilització dirigides tant 
als clients i personal de les empreses 
com a la població general per fomentar 
un canvi de comportament i actitud 
envers el malbaratament.

El Pont Alimentari està impulsat per la 
Fundació Prevenció de Residus i Consum 
i la Fundació Banc de Recursos amb el 
suport del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

QUÈ ÉS?

Una diagnosi a les empreses 
participants per tal de reduir 
el malbaratament en el seu 
funcionament ordinari

La possibilitat d’aprofitar 
l’excedent inevitable 
que s’ha generat en benefici 
d’entitats socials

Una campanya d’educació 
ambiental basada en els
valors de la solidaritat i 
l’aprofitament dels recursos 

naturals. Fem visible la problemàtica 
del malbaratament i difonem els 
beneficis ambientals i socioeconòmics 
derivats de les bones pràctiques, tant 
de les empreses com dels consumidors.

Empreses de càtering, res-
tauració o de la distribució 
d’aliments al detall que vulguin 

reduir el malbaratament alimentari als 
seus establiments i donar els excedents 
a entitats socials. A través del projecte 
s’incideix tant en els clients com en el 
personal d’aquestes empreses donants.

Entitats de suport a 
col·lectius vulnerables
de la ciutat de Barcelona 

que vulguin fer arribar aquests aliments 
als seus usuaris (infants, gent gran, 
famílies, menjadors socials, etc.)

QUÈ OFERIM? A QUI ENS DIRIGIM?
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BENEFICIS 


