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Casos pràctics de reutilització



� Projecte de redistribució de recursos materials entre 
empreses i institucions donants i entitats receptores que 
pretén reduir la quantitat de residus generats donant-los 
una nova vida a través de la reutilització. 

� Remarca el pes del tercer sector social com a agents de 
canvi cap a un model d'economia circular i eco-social.





� L’estratègia de viabilitat del Pont Solidari es basa en oferir 
un servei d´economia circular a la gestió del recurs, abans 
que esdevingui residu, amb impactes socials i ambientals, 
al sector mercantil. 

� Cal posar en valor la tasca de les entitats del tercer sector 
social que s´organitzen per tal de reutilitzar el recurs ofert.

Estratègia de servei



� Cal fer més comunicació per desestigmatitzar i dignificar la 
reutilització. La donació no és una solució per se, ja que 
posiciona a un com el que fa el favor i a l´altre com el que 
rep l´assistencialisme. 

� Es tracta de comunicar que és un intercanvi, un win win, 
un servei.

Estratègia de servei



� Aliat estratègic per tal d´implementar un model d’empresa 
més responsable i sostenible amb la gestió dels 
actius/recursos i contribuir al compliment dels ODS de 
l’Agenda 2030. 

� La servitització és clau per aconseguir aquest canvi en la 
percepció de la reutilització.        

  

Posicionament



Un cas pràctic



Partner

� Dissenya i construeix llocs vibrants que inspiren a la gent 
a pensar, treballar i viure millor. Amb un equip global 
d’enginyers, arquitectes i dissenyadors, Tétris ofereix un 
conjunt complet de serveis per satisfer les necessitats del 
client, des del disseny fins a la construcció i la selecció de 
mobiliari. 

� A través de l’aliança amb Pont Solidari, ofereix als seus 
clients impactes socials i ambientals positius impulsant la 
reutilització.
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Dossier post-donació / recull d’impactes
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