
SERVEI PONT SOLIDARI: 
REUTILITZACIÓ DE RECURSOS 

MATERIALS DONATS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• A Pont Solidari aprofitem el 
material excedent que ens donen 
les empreses per a ser reutilitzat per 
entitats socials i benèfiques.(Llista 
descriptiva). 

 

• Si formes part d'una Entitat Social i 
estàs interessat/da a rebre ofertes 
de material o equipaments, 
subscriu-te al nostre newsletter a: 

www.pontsolidari.org 

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS 

ENTITAT 
OFERTANT 

Maite Ortega 

932177154 

difusio@bancderecursos.org 

@pontsolidari 

mailto:difusio@bancderecursos.org


ESPAIS I SERVEIS LOGÍSTICS 
REPARTIMENT PONT ALIMENTARI I 

PONT SOLIDARI 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Busquem entitats que puguin oferir 
serveis logístics amb vehicles 
refrigerats, que siguin beneficiàries 
de donacions de menjar cuinat i 
fresc i alhora ajudin a distribuir-los a 
altres entitats 

 

• Busquem un espai 
d’emmagatzematge temporal, de 
mínim 40m2, per repartir una gran 
donació de material informàtic 

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Mariona Ortiz 

932177154 

mortiz@bancderecursos.org 

 

mailto:mortiz@bancderecursos.org


ESPAIS DE TREBALL 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• Oferim espais de treball fins a 2 
meses gratis per a empreses que 
desenvolupin serveis o productes 
sostenibles 

 

• Oferim fins a 3 meses gratis en 
domicili d’empreses  

 

• Oferim gratis espais per a 
esdeveniments que impulsin la 
sostenibilitat 

BCNEWT COWORKING 

ENTITAT 
OFERTANT 

Gustavo Franco  

638 277 512 

hola@bcnewt.com  

www.bcnewt.com 

Twitter: @BCNewt47 

mailto:hola@bcnewt.com


ESDEVENIMENTS I TALLERS 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Col·laboradors amb l’organització 
d’esdeveniments que impulsin la 
sostenibilitat 

• Col·laboradors per a la gestió d’un 
hort urbà al nostre terrat amb 
80m2 . 

• Iniciatives per produir energia 
solar per aprofitar el nostre terrat 

• Inversors interessats en fer part 
d’un acceleradora d’empreses 
sostenibles   

• Emprenedors de serveis i 
productes sostenibles  

 

BCNEWT COWORKING 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Gustavo Franco  

638 277 512 

hola@bcnewt.com  

www.bcnewt.com 

Twitter: @BCNewt47 

mailto:hola@bcnewt.com


EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL PER A 
ESCOLES DE SECUNDARIA 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• Kit de treball per obtenir electricitat 
de les plantes i la terra. 

 

• Guía pedagògica de treball per 
projectes fet en col·laboració amb el 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya.   

 

• Tallers per promoure la consciència 
mediambiental 

 

• Tallers d’emprenedoria jove 

BIOO EDUCATION 

ENTITAT 
OFERTANT 

Nathaly Riaño 

635370477  

www.biootech.com/educacion  

@BiooEducation  

(Inserteu una imatge) 



COL·LABORADORS PEDAGÒGICS I 
PROFESSORS  

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Professors que es motivin a 
generar i participar en projectes 
innovadors 

 

• Escoles sostenibles e innovadores 
que vulguin provar a treballar amb 
nosaltres 

 

• Persones interessades a promoure 
projectes sostenibles en l'educació  

BIOO EDUCATION 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Nathaly Riaño 

635370477  

www.biootech.com/educacion  

@BiooEducation  

 

(Inserteu una imatge) 



ESCOLES LLIURES DE MERCURI 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• Tenim desenvolupats uns itineraris 
sostenibles per centres educatius (Tant 
de primària com de secundària) 

 

Descripció del itineraris: 

 Economia circular 

 Obsolescència 
 programada 

 Energia 

 Aigua 

 Canvi climàtic 

 Medi Ambient 

CASIO 

ENTITAT 
OFERTANT 

Eloy Bernal 

616533763 

eloybernal@casio.es 

Escuelaslibresdemercurio.com 

https://twitter.com/CASIOedu 

https://twitter.com/CASIOedu
https://twitter.com/CASIOedu


DIFUSIÓ PROGRAMA EDUCATIU 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Fer-ne difusió del programa educatiu 
(desenvolupat per AMBIENTECH i CASIO 
sobre sostenibilitat) 

 

• El programa porta el nom d’ESCOLES 
LLIURES DE MERCURI  

 CASIO 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Eloy Bernal 

616533763 

eloybernal@casio.es 

Escuelaslibresdemercurio.com 

https://twitter.com/CASIOedu 

https://twitter.com/CASIOedu
https://twitter.com/CASIOedu


PROJECTE DE COMUNITAT  
REGIONAL D’ALIMENTACIÓ 

ECOLÒGICA - ECOREGIÓ 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Difusió de l’agricultura ecològica 
sostenible 

• Xarxa regional entre productors i 
consumidors per al consum responsable 

• Valorització dels petits productors  

• Formació professional qualificada  i 
inserció en empreses per als joves 

• Creació de plans de micro empresa 

• Difusió d’una consciència alimentària 
saludable  

• Promoció de les finques agrícoles i creació 
de MicroEcoRegions  

• Eliminació dels pesticides en el mercat 
agrari amb beneficis socials i ambientals 

• Nous models d’inversió ètica per als 
futurs inversors 

• Retorn socioeconòmic per a tota la 
societat 

ECOREGIÓ CATALUNYA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Oriol Costa Lechuga 

972 428700 

info@ecoregio.cat 

www.ecoregio.cat 

         @ecoregiocat 

(Inserteu una imatge) 



ET BUSQUEM! JUNTS PER A 
L’AGRICULTURA ECOLÒGICA!        
UNA OPORTUNITAT PER A TOTHOM 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Persones que volen posar a disposició el 
seu temps per difondre una agricultura 
ecològica 

• Inversors gràcies als quals es puguin 
desenvolupar les petites empreses 
agrícoles 

• Joves que vulguin treballar en 
microempreses d’agricultura ecològica 
permetent el desenvolupament de les 
seves pròpies competències 

• Empreses sostenibles de qualsevol tipus 
per col·laborar establint una relació 
estable i divulgativa 

• Persones amb les quals desenvolupar una 
xarxa entre consumidors i productors 

• Tenim una proposta per a tothom: 
demaneu al nostre espai d’exposició! 

  

 

  

  

  

  

  

  

ECOREGIÓ CATALUNYA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Oriol Costa Lechuga 

972 428700 

info@ecoregio.cat 

www.ecoregio.cat 

       @ecoregiocat 

 

(Inserteu una imatge) 



OFERTA LABORAL PER A PERSONES 
BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE 

GARANTIA JUVENIL 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

TÈCNIC/A DE SUPORT EN GESTIÓ DE 
PROJECTES 

• Requisits imprescindibles: 

-Ser beneficiari/a del Programa de Garantia 
Juvenil 

-Coneixement en formulació, seguiment i 
avaluació de projectes, i en xarxes socials  

-Habilitats de gestió: Competències en recerca, 
anàlisis, interpretació  i síntesi d’informació , 
organització i planificació  d’activitats. Domini 
de bases de dades.. 

- Domini de base de dades 

-Comunicació i xarxes socials :Experiència de 
treball amb el  teixit associatiu. Participació en 
diversos grups de treball i comissions dels 
quals l’entitat forma part. Generació de 
materials de difusió de l’entitat: fulletons, 
articles, notícies, cartells online...  

ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ 
CASC ANTC 

ENTITAT 
OFERTANT 

Aitana Sanz 

93 268 49 43 

gestio@Eicascantic.org 

C/ Comerç 42, Baixos 

(Inserteu una imatge) 

mailto:gestio@Eicascantic.org


VOLUNTARIS /VOLUNTÀRIES 
 

PER CREACIÓ DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL I IMPARTICIÓ DE 

CLASSES A POBLACIÓ IMMIGRADA 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Ajuda puntual en l’àrea de comunicació i 
visibilitat de l’entitat. 

Elaboració de: 

- Cartelleria  

- Vídeos 

-  Manteniment pàgina web  

- Xarxes socials i Blog 

- Butlletins i notes informatives  

 

• Personal voluntari en impartició de classes 
de castellà amb materials de l’entitat a 
grups de nivells diversos (alfabetització i 
neolectura, i nivells fins A2.2.) 

ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ 
CASC ANTIC 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Judith Olmo 

93 268 49 43 

gestio@eicascantic.org 

C/ Comerç 42, Baixos   (08003) 

(Inserteu una imatge) 

mailto:gestio@eicascantic.org


OFERIM COL·LABORACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• Oferim col·laboració amb altres entitats o 
empreses de serveis ambientals 

• Amb la col·laboració i sinèrgia podem 
oferir millors serveis i més amplis. 

• També oferim intercanvi de clients, 
informació o serveis 

• No sempre podem oferir tots els serveis 
que els nostres clients necessiten, però sí 
que, a vegades, podem recomanar altres 
empreses especialitzades en els serveis 
que ens demanen 

• I a la inversa, nosaltres podem oferir 
serveis ambientals que els nostres 
col·laboradors no presten  

ENTORN XXI  - SERVEIS 
AMBIENTALS 

ENTITAT 
OFERTANT 

Salvador Cid (Gerent) 

Telèfon: 659142381 

Correu electrònic: info@entornxxi.com 

Web: www.entornxxi.com 

Twitter: https://twitter.com/entornxxi 

(Inserteu una imatge) 



NECESSITEM COL·LABORADORS I 
COMERCIALS 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Altres empreses ambientals que vulguin 
col·laborar amb nosaltres 

• Necessitem comercials a comissió  

ENTORN XXI – SERVEIS 
AMBIENTALS 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Salvador Cid (Gerent) 

Telèfon: 659142381 

Correu electrònic: info@entornxxi.com 

Web: www.entornxxi.com 

Twitter: https://twitter.com/entornxxi 

 

(Inserteu una imatge) 



JOIERIA EN METALLS NOBLES 
INSPIRADA EN LA NATURALESA 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• Fem joies massisses i úniques en plata o 
bronze; també banys d’or o rudi. 

• Totes les meves creacions són inspirades 
en la natura. 

• Tots els materials que utilitzo són nobles, 
tant com les eines i formes de treballar 
surten una consciencia responsable amb el 
medi.  

• També fem escultures de bio-construcció 

• Ferro colat. 

EVA RIU BCN JOIA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Eva Martinez Riu  

evariu@evariu.net 

637434091 

www.evariu.net 

EVA RIU Bcn Joia 

mailto:evariu@evariu.net
http://www.evariu.net/


EMPRESA DE JOIERIA NECESSITA: 
ESMALTADORA, MÀRQUETING I 

GESTORIA 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Una persona que sigui esmaltadora de 
peces de plata 

• Persona que porti endavant un pla de 
màrqueting digital en ventes de web i 
xarxes socials. 

• Assessorament econòmic. Gestoria. 

EVA RIU BCN JOIA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Eva Martinez Riu 

www.evariu.net 

evariu@evariu.net 

637434091  

Facebook i instagram: Eva Riu bcn joia 

http://www.evariu.net/
mailto:evariu@evariu.net


EXPERIÈNCIES TEAMBUILDING I 
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS 
AMB VALOR SOCIAL I AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

- Cuinem paella, tapes o receptes del món: Els cuiners són 
professionals nouvinguts que hi eren en situació de 
vulnerabilitat. 

- Visita vinya i tast de vins al parc Collserola a Barcelona: 
projecte d’inserció socio-laboral per a persones amb 
diversitat funcional psíquica. Coneix dades generals del 
parc de Collserola.  

- Què podem aprendre del món cooperatiu de les 
abelles? 

- Visitem-treballem un hort, aprenem sobre 
l’agroecologia i directe de l’hort cuinem. 

 
Les experiències Team Building es poden complementar 
amb un taller de reflexió organitzacional-estratègica o 
resolució de conflictes de 3h. Idiomes: català, castellà i 
anglès. 
 
- Oferim espais, restaurants i serveis complementaris 

(càtering, entreteniment, sò i il·luminació, càlcul i 
compensació GEH) amb valor social i ambiental. 

ENTITAT 
OFERTANT 

(Persona de contacte: Luz Monsalve) 

(Telèfon: 696881164) 

(hola@greeneventsbarcelona.com) 

(www.greeneventsbarcelona.com) 

(Twitter,Instagram,Linkedin:@greeneventsbcn) 



ACTIVITATS LÚDIQUES PER A 
ADULTS AMB TEMÀTIQUES SOBRE 

SOSTENIBILITAT 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Busquem activitats per a la taula o per a 
l’aire lliure que generin cohesió de grup i 
que siguin de 20 min màx. 

 

• Busquem entitats que vulguin fer les 
experiències Teambuilding o organitzar 
esdeveniments. 

  

ENTITAT 
DEMANDANT 

(Persona de contacte: Luz Monsalve) 

(Telèfon: 696881164) 

(hola@greeneventsbarcelona.com) 

(www.greeneventsbarcelona.com) 

(Twitter,Instagram,Linkedin:@greeneventsbcn) 



COMPROMESOS AMB TU I AMB EL 
FUTUR 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• Oferim Restauració Sostenible 
(producte de temporada, Km 0), al nostre 
restaurant bar terrassa 4 Capellans 
 

• Remenja´mm ( iniciativa pel 

malbaratament alimentari)  
 

• Iniciativa de reciclatge de taps 
(recycedcork) 
 

• Som membres  d´AMED 

 

• Treballem amb missatgeria sostenible 
 

• Gestió de residus, reciclem oli, cartró, 
vidre, paper, tenim compactadora de 
paper 

HOTEL BARCELONA CATEDRAL 

ENTITAT 
OFERTANT 

Susanna Corral 

34 93 304 22 55  

hotel@barcelonacatedral.com 

www.barcelonacatedral.com 

 

(Inserteu una imatge) 

http://www.barcelonacatedral.com/


SALUT I EFICIÈNCIA 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• 10% de descompte en la compra 
d’electrodomèstics eficients a tots 
els membres de la xarxa 

 

• Tallers en Llar Eficient 

 

• Demostracions de cuina d’aparells 
que permeten una cuina més 
saludable  

RENÉ, SALUT I EFICIENCIA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Silvia Ferrer-Dalmau 

636885346 

info@espairene.com 

www.espairene.com 

@espairene (instagram) 

(Inserteu una imatge) 



DIFUSIÓ SALUT I EFICIÈNCIA. 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Necessitem que ens conegui més 
gent sensibilitzada en el medi 
ambient i la salut per donar 
continuïtat al nostre projecte de 
comerç responsable. 
 

• Donar a conèixer els nostres 
tallers en Llar eficient i Llar 
saludable 

 

• Donar a conèixer el nostre projecte  
d’assessorament en llar saludable 

 

• Donar a conèixer la nostra botiga 
física i online on podeu invertir en 
gran i petit electrodomèstic eficient, 
durable, de proximitat, o sense 
obsolescència programada  

 RENÉ, SALUD I EFICIÈNCIA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Silvia Ferrer Dalmau 

636885346 

info@espairene.com 

www.espairene.com 

@espairene (instagram) 

(Inserteu una imatge) 



DESPATXOS PER ENTITATS 
SOSTENIBLES 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

  

 Oferim despatx al centre cívic, amb horari 
a pactar, a canvi d’establir una 
contraprestació amb l’entitat per tal que 
participi en la programació de les activitats 
sobre sostenibilitat que programem 
periòdicament. 

CENTRE CÍVIC PARC SANDARU 

ENTITAT 
OFERTANT 

Marta Colina 

93 309 06 35 

martac@ccparcsandaru.cat 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsan

daru 

https://twitter.com/parcsandaru 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsandaru
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsandaru


PLANS D’ACCIÓ DE 
SOSTENIBILITAT 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA Share&Grow, una consultoria 

dedicada a promoure 
projectes amb impacte 
social, ens oferim per ajudar 
a empreses i altres tipus 
d'entitats per a què elaborin 
els seus plans de 
sostenibilitat i a idear i/o 
realitzar iniciatives socials. 
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SHARE & GROW 

ENTITAT 
OFERTANT 

Persona de contacte: Júlia Colomina 

Correu electrònic: info@shareandgrow.eu 

Web: https://shareandgrow.eu/ 

Twitter: https://twitter.com/share_and_grow 

 

mailto:info@shareandgrow.eu
https://shareandgrow.eu/
https://shareandgrow.eu/
https://twitter.com/share_and_grow
https://twitter.com/share_and_grow


XERRADA SOBRE EL 
MALBARATAMENT D’ALIMENTS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 TEMÀTIQUES 

• El paper dels agents a la cadena de 
producció alimentària 

• Informació: Dubtes entre les diferències de 
dates de consum 

• Conscienciació: L’impacte del malbaratament 
alimentari al medi ambient 

• Consum responsable i compra conscient: 
Recomanacions per reduir el malbaratament 

  

  

 Busquem escoles, associacions, ateneus i 
esdeveniments on impartir les xerrades! 

Busqueu-nos! :) 

  

 

  

SOY COMIDA PERFECTA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Natalia Luppens 

692861696 

info@soycomidaperfecta.com 

www.soycomidaperfecta.com 

@iamperfectfood 



CHARLAS INFORMATIVAS 
Y CURSOS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Charlas informativas: “Introducción al 
vermicompostaje” 

• Asesoramiento técnico in situ 

• Revisión de sistemas de vermicompostaje  

• Cursos de vermicompostaje para 
asociaciones, centros culturales, escuelas, 
etc . 

URBONERA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Diego Waehner 

+34632210490 

info@Urbonera.com 

www.urbonera.com 

Faceboook // Instagram 



MARKETING Y DIFUSIÓN 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Difusión en Redes sociales 

• Difusión en huertos urbanos y/o 
comunitarios 

• Difusión en otros medios (radio, Tv, etc) 

• Difusión en escuelas públicas y privadas 

• Presentación a restaurantes   

• Presentación en comercios (Verdulerías)  

URBONERA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Diego Waehner 

+34632210490 

info@Urbonera.com 

www.urbonera.com 

Faceboook // Instagram 



Portal del Voluntariat 
Ambiental 

www.voluntariatambiental.cat  

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Som el punt de trobada entre entitats 
ambientals i persones o empreses que volen 
implicar-se en tasques de voluntariat 
ambiental.  

• El voluntariat ambiental és una forma de 
participació ciutadana en el medi 
ambient, una experiència activa, 
formativa i transformadora. Volem 
promoure i donar visibilitat al voluntariat 
ambiental. Subscriu-te al nostre butlletí!  

• Vols fer una jornada de voluntariat 
ambiental o dissenyar un pla de 
voluntariat ? Contacta’ns! 

• Vols participar en alguna de les nostres 
campanyes SETMANA DE LA NATURA i 
ULTRA CLEAN MARATHON? Contacta’ns! 

 

•   

•   

  

XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL - 
XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

ENTITAT 
OFERTANT 

Anna Parisi - Sandra Carrera  

932195080_938866135_649671163 

oficinavoluntariat@xvac.cat  

www.voluntariatambiental.cat 

@xvac 



Portal del Voluntariat 
Ambiental 

www.voluntariatambiental.cat  

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Ets una entitat ambiental i portes a terme 
projectes de voluntariat ambiental? Et 
convidem a sumar-te al portal  

www.voluntariatambient
al.cat . 
 

• Donarem visibilitat al teu projecte  i  a la 
teva crida entre entre les persones, 
entitats i empreses que volen fer 
voluntariat ambiental.  
 

• Ets una entitat o empresa i vols col·laborar 
en els nostre projectes  SETMANA DE LA 
NATURA i ULTRA CLEAN MARATHON? 
Contacta’ns! 

 

     

XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL - 
XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Anna Parisi - Sandra Carrera  

932195080_938866135_649671163 

oficinavoluntariat@xvac.cat  

www.voluntariatambiental.cat 

@xvac 

 



RECICLES SABONS?? NOSALTRES 
TENIM!! 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Som un Hotel que obrirem les portes el 
12/11/18. El hotel Barcelona 1882 
apostem per la sostenibilitat. Busquem l' 
integració dels valors i principis associats 
al desenvolupament sostenible en el 
nostre dia a dia. 

• Es per això, els sabons que oferim als 
nostres clientes i que no consumeixen al 
100%,volem donar-li mes vida fins al 
100%. 

 

 

 

HOTEL BARCELONA 1882 

ENTITAT 
OFERTANT 

Emy Escalona Garcia 

93 347 84 86 

administracio@hotel1882.com 

www.hotelbarcelona1882.com 

(Twitter) 

(Inserteu una imatge) 

http://www.hotelbarcelona1882.com/


RECICLES SABONS?? NOSALTRES 
TENIM!! 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Necessitem donar-li mes vida els sabons 
que pràcticament tenen molt poc ús per 
part del clients allotjats al nostre Hotel. 

 

• No volem llançar-los sense donar-li mes 
oportunitat. 

 

•  Algú al qui els hi podem donar aquests 
sabons perquè els puguin reciclar. 

 

 

 HOTEL BARCELONA 1882 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Emy Escalona García 

93 347 84 86 

administracio@hotel1882.com 

www.hotelbarcelona1882.com 

(Twitter) 

(Inserteu una imatge) 

http://www.hotelbarcelona1882.com/


CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER 
PROMOCIONAR EL  

TRANSPORT PÚBLIC 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

La campanya, és una iniciativa de la PTP, basada 
en 10 missatges expressats en 20 imatges de la 
il·lustradora Cristina Bueno, que ens transmeten 
emocions i conceptes vinculats als valors i 
avantatges del transport públic.  

Les il·lustracions tracten sobre els beneficis del 
transport públic en relació a la capacitat de 
transport, la reducció d'emissions contaminants, la 
salut, la seguretat vial, la lluita contra el canvi 
climàtic, l'equitat social i la no discriminació, els 
llocs de treball, l'estalvi en infraestructures, 
l'economia domèstica i el benestar personal.  

Tots aquests materials seran de lliure accés i es 
podran compartir a través del web 

mestransportpublic.cat i per les 

xarxes socials a través del hashtag 

#mestransportpublic. 

 

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ 
DEL TRANSPORT PÚBLIC 

ENTITAT 
OFERTANT 

Ricard Riol Jurado 

682 659 483 

info@transportpublic.org 

www.transportpublic.org 

@transportpublic 

(Inserteu una imatge) 



PRODUCTES FETS DE RECICLATGE 

DESCRIPCI
Ó DE 

L’OFERTA 

• Samarettes de Coto/poliester reciclat 

•  Mochillas de PET reciclat 

•  Bolsas de compra de Nylon reciclat 

•  Paravents de PET reciclat 

•  Ulleres de acer reciclat 

•  Podem customitzar cualsevol producta per 
el teu event, empresa, o client. 

  

FUTURE HUMANS 

ENTITAT 
OFERTANT 

Andrew Swiler 

688332252 

a@future-humans.com 

Future-humans.com 

@futurehumans_ 

(Inserteu una imatge) 


