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Des d’Iniciatives Socials del Reciclatge volem donar-los la benvinguda a un
projecte solidari, que confiem serà, dels més eficients del sector.
El nostre objectiu és, mitjançant el desenvolupament de la nostra activitat,
ajudar totes aquelles persones o entitats amb pocs recursos que tinguin un projecte
amb finalitat social i/o solidària, com per exemple l’adquisició de material
ortopèdic, la realització de tractaments mèdics, la col·laboració amb bancs
d’aliments, etc...
La nostra activitat consisteix a incentivar la recollida de taps i material plàstic
divers, reciclar-lo i obtenir uns guanys econòmics que es destinen a afavorir diversos
projectes solidaris, promoguts tant per part de particulars com d’associacions.
També comptem amb la col·laboració desinteressada d’algunes empreses
que amb els guanys obtinguts amb recollida de taps i diversos materials plàstics,
donen suport econòmic a diferents projectes solidaris.
Per què plàstic?
Iniciatives Socials del Reciclatge no està sola, sinó que està recolzada per
Plàstics Güell, una de les grans empreses del sector de recuperació del plàstic, amb
25 anys de trajectòria professional i una actuació d’àmbit estatal.
A la web www.plasticosguell.es podran trobar informació detallada sobre els
serveis que ofereix l’empresa, així com un vídeo, emès per TV3, on es presenta el cas
concret d’una família que ha aconseguit la seva fita gràcies a la recollida de taps
solidaris i on es parla també sobre el procés de reciclatge dels mateixos.
Per altra banda, aprofitem per dir que ens sentim molt satisfets que cada
vegada més persones i entitats dipositin en nosaltres la seva confiança i que amb la
nostra tasca siguin capaços d’aconseguir els seus nobles objectius.
Agraint la seva atenció i esperant poder realitzar grans projectes junts, rebin
una cordial salutació.

Ana Maria Viguera Simón
Coordinació i Recollida
Olesa de Montserrat, gener de 2014

A continuació relacionem les entitats amb les quals col·laborem:

































ACNEFI – Associació Catalana de les Neurofibromatosis
ADIAM - Associació de discapacitats de l'Alt Maresme
Àrea de Guissona
ASDENT – Associació de l’enfermetat de Dent
Associació cultural Les Comes d’Igualada
Associació de Veïns Sant Cosme i Sant Damià d’El Prat de Llobregat
Associació del Síndrome Lesch-Nyhan de Barcelona
Associació Por Nuestros Peques d’Olesa de Montserrat
Associació Sant Filippo Barcelona de Terrassa
Centre Educatiu - Llar d'Infants - Escola Estel de Sant Pere de Riudebitlles
CREU ROJA
DISPIERA - Associació de Famílies amb Fills Discapacitats Psíquics de Piera
Duchenne Parent Project España
Escola Alta Segarra de Calaf
Escola bressol Roda Roda d’Olesa de Montserrat
Escola Cor de Maria de Mataró
Escola Mare de Deu de la Muntanya d’Esparreguera
Escola Pare Poveda de Barcelona
FRANDAMI, S.L. de Martorell
Fundació Catalana per la Paralisi Cerebral de Barcelona
ICO – Institut Català d’Oncologia
Llar D´infants Taitom d’Olesa de Montserrat
Llar d’infants Coloraines d’Esparreguera
Mans Unides de Berga
Mercat de Galvany de Barcelona
Mercat de Sant Antoni de Barcelona
Mercat de Santa Caterina de Barcelona
Mercat Municipal de Canyelles de Barcelona
Mercat Municipal de Sant Andreu de Barcelona
Mercat Odeon de Barcelona
NESTLÉ
SEM – Servei d’Emergències Mèdiques de l’Hospitalet de Llobregat

A més de col·laborar en les recollides de taps i diversos materials plàstics amb les entitats
relacionades també ho fem amb una trentena de particulars que, degut a la seva situació
personal, necessiten suport econòmic per tal de millorar la qualitat de vida dels seus malalts, per
poder adquirir material ortopèdic o, fins i tot, costejar un tractament mèdic.
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I RECUPERACJO DE TOTA CLASSE DE PL.ASTICS

PLAsTICS GUELL S.L., empresa homologada per la Junta de Residus de
la Generalitat de Catalunya, amb 25 anys d'experiencia iamb activitat a nivell
estatal,

collabora

activament

INICIATIVES

amb

SOCIALS

DEL

RECICLATGE donant suport, a traves de la seva activit at com a empresa
recuperadora de plastic, a un gran nombre de causes solidaries i humanes,
dedicades a cobrir les necessitats de persones

0

entitats amb recursos limitats.

Ens sentim molt satisfets que la nostra activitat serveixi per aconseguir
facilitar i millorar la qualitat de vida de moltes persones que, per diverses
circumstancies, estan
malaltia

0

passant per una situaci6 delicada, ja sigui degut a una

per falta de recursos economics.

Serveixi, dones, aquest comunicat per fer constar el nostre suport a

INICIATIVES SOCIALS DEL RECICLATGE en la seva tasca envers aquest

i.
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Neus
gue
Gerent de Plastics Guell S.L.

Pol. Ind. L'Olana

Cami de la casa Nova sin . Telf. 93 777 73 84 . Fax 93 7777486
neus@plasticosguell.es
. http://www.plasticosguell.es

. 08292 ESPARRAGUERA (Barcelona)

La empresa RUA PAPEL GESTION, S.l., con mas de 65 arios de experiencia en la recuperation
valorizacion

de residuos de papel y carton a nivel estatal, V autorizada

y

por I'Agencia de Residu5 de

Cata{unya con codigo E-797.02 para la gestion integral de residuos, constata y certifica que colabora
activamente

con la empresa INICIATIVES SOLIDARIES DEL RECICLATGE,lIevando a cabo la recuperacion

exc\usiva de todo tipo de papel
en 105 diferentes
Asociaciones

v/o

carton

comQ son las revistas, diarios, catcilogos 0 archivos recogidos

puntos establecidos por la misma, a fin de contribuir

para

la Informacion

e

Investigacion

de

en la financiacion

Enfermedades

de diferentes

Raras 0 de

COlECTIVOS

desfavorecidos y sin recursos.
A nivel de empresa, nos enorgullece

de poder colaborar

en la causa, intentando

mejorar

calidad de vida de muchas personas que disponen de recursos limitados, haciendo precisamente
mejor sabemos hacer: RECUPERAR Y VALORIZAR econ6mlca

y ambientalmente

la

10 que

el papel que muchos

consideran RESIDUO.

Esperando que la presente sirva para constatar nuestro apoyo incondicional
iniciativas, reciban un cordial saludo.
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Virginia Masegosa
Rua Papel Gesti6n, SL
ruapapel@ruapapel.com

Ol}Mi/St. Andreu de la l%rca (Barcelona)
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