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La Fundació Banc de
Recursos
ARGUMENTARI


El Pont Solidari de la Fundació Banc de
Recursos, aprofita el material excedent
de les empreses, per a ser reutilitzat per
entitats socials i benèfiques.



Per tant, a l’empresa li reduïm els
costos de destrucció de bens en desús
i, per l’altre banda, ajudem a entitats
faltades de recursos.



A més, la reducció del volum de residus
generats
per
l’empresa,
redueix
l’impacte negatiu en el medi ambient.










Cooperem
doncs,
en
les
tres
dimensions
bàsiques
de
la
Responsabilitat Social Corporativa de
l’empresa: la social, l’ambiental i
l’econòmica
Podem
ser
col·laboradors
amb
qualsevol
tipus
d’empresa,
independentment de la mida o el sector.
És el nostre propòsit que aquesta
col·laboració
sigui
estable,
i
esdevinguem un referent vers un model
d’empresa
més
responsable
i
sostenible.
Amb aquest fi, establim convenis de
col·laboració amb les empreses que ho
desitgin.
Els nostres destinataris són col·lectius
tant del nostre país com de països
d’altres latituds.
En definitiva, amb els nostres serveis
pretenem coadjuvar a un model
d’empresa
cada
vegada
més
compromès amb la RSC

Podeu trobar més informació a:
www.bancderecursos.org

Informació addicional
El BdR es funda l’any 1995
Està registrat amb el número 1.524 al Registre
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i
reconeguda pel Registre d’Entitats de Medi
Ambient i Sostenibilitat de Catalunya com a
entitat mediambiental amb el número 3.361
Les tasques són desenvolupades per voluntaris
Proporcionem material aproximadament a unes
160 entitats socials
42
empreses
i
38
organitzacions
col·laboradores han fet donacions l’any passat,
per un valor estimat de 839.300 €, beneficiantse (si és el cas) de desgravacions fiscals per
aquestes donacions
Prioritàriament reutilitzem: equips informàtics,
mobiliari d’oficina, material i equipament mèdic i
maquinària agrícola.
Aquesta reutilització de materials ha suposat un
estalvi de 135.150 Tm
Tenim convenis de col·laboració signats amb
diferents empreses.
També patrocinem projectes de cooperació a
països subdesenvolupats d’Amèrica Llatina i
d’Àfrica. Per exemple, un projecte de formació
en noves tecnologies per a escoles populars de
Santa Cruz (Bolívia).
El Patronat està format per 7 persones, algunes
de
les
quals
pertanyen
a
diferents
organitzacions com Oxfam-Intermon, l’Institut
Químic de Sarrià, el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya, ESADE i la
Companyia de Jesús.

