
Una entitat social i mediambiental de voluntariat especialitzada 
en la reutilització de recursos diversos i en l’aprofitament alimentari. 
Gestionem ofertes de materials, equipaments i aliments (frescos 
i cuinats) d’empreses i organitzacions i els redistribuïm a entitats socials 
que atenen a col·lectius necessitats del nostre país i dels països del Sud 
per reduir el malbaratament i fomentar la justícia social. 

som

• Àmplia experiència en gestió de recursos excedents i/o en desús 
(des de 1996)
• Destinació assegurada: Treballem amb més de 300 entitats socials
receptores
• Eficiència i rapidesa: Podem donar sortida en un termini breu 
als equipaments que ens donen
• Traçabilitat: 

a) Utilització del sistema eReuse, que garanteix la traçabilitat fins al reciclatge 
autoritzat d’equips informàtics i permet mesurar l'impacte social
b) Protocols per al reaprofitament alimentari supervisats per l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària (ACSA)
c) Certificat de donació informant del destí final 

les nostres fortaleses

• Gestió de materials excedents i recursos en desús reutilitzables
(servei Pont Solidari)

• Redistribució d’excedents alimentaris frescos o cuinats a col·lectius
en dificultats (servei Pont Alimentari)

• Organització de jornades i taules rodones sobre temes d’economia
circular, reutilització, eines per impulsar la RSC, etc. 

• Organització d’accions específiques de sensibilització i prevenció 
de residus i del malbaratament alimentari

• Disseny de campanyes solidàries impulsades per empreses amb la 
reutilització i el reaprofitament com a eixos conceptuals 

• Projectes de voluntariat corporatiu

• Formació i assessorament per desenvolupar una diagnosi 
personalitzada i adaptada a les necessitats de l’empresa, així com 
propostes de bones pràctiques per la prevenció de residus
 

oferim



Els valors 

de la reutilització

El valor de 
la reutilització

SERVEIS 
A EMPRESES

beneficis econòmics

€
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beneficis mediambientals

beneficis d’imatge

beneficis socials

 
• Optimització dels costos de gestió de residus mitjançant 
l’aprofitament dels equipaments i materials que encara són útils
 
• Estalvi econòmic per la reducció dels costos de destrucció 

• Deduccions fiscals segons Llei 49/2002 i Llei 27/2014   

 

• Reducció del volum de residus que genera l’empresa i de l’impacte 
negatiu en el medi ambient

• Reducció i/o compensació de les emissions de CO2

      

• Actuem com un agent multiplicador. La nostra intervenció beneficia
moltes entitats socials

• Visibilitat de la col·laboració empresarial en les xarxes socials de 
Banc de Recursos, webs corporatius, butlletins trimestrals i memòria 
anual


