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Enguany celebrem el nostre vintè aniversari i per això 
hem volgut obrir el primer butlletí de 2016 compartint 
la joia d’aquesta fita amb vosaltres. En aquest any tan 
ple de significat, acompanyem el logotip corporatiu 
amb un joc de números que remarca l’esdeveniment.

Com a col·laboradors i amics de l’ONG Misión y 
Desarrollo para Goundi, ens plau recordar-vos que 
que el proper 17 d’abril a les 19:30 hores tindrà 
lloc a l’Auditori de Barcelona el XIII Concert per al 
Txad, que enguany anirà a càrrec de la banda de 
jazz La Locomotora Negra. La recaptació d’aquest 
esdeveniment servirà per continuar el projecte 
agrícola i energètic, entre d’altres Podeu adquirir les 
vostres entrades a www.auditori.cat/es/20510

Tots junts per Goundi

Dues dècades de Banc de Recursos

Banc de Recursos es va constituir com a associació 
a Barcelona l’any 1996 i esdevingué fundació el 
2001. La seva primera activitat i raó de ser original, 
la tramesa al Sud d’equipaments i materials donats 
per empreses del Nord, ha anat evolucionant amb el 
pas del temps per adaptar-se a una societat canviant. 
Així, actualment els nostres esforços se centren a 
pal·liar els efectes de la crisi econòmica al nostre país 
mitjançant el Pont Solidari (aprofitament de recursos 
materials) i el Pont Alimentari (redistribució de menjar 
cuinat i aliments frescos excedents de restaurants, 

càterings i supermercats).  
Al Sud, continuem treballant en projectes relacionats 
amb la formació tècnica a l’Escola Matadepera de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) i el desenvolupament 
agrícola i energètic (suport als projectes de Misión y 
Desarrollo para Goundi al Txad). 
Per últim, Banc de Recursos duu a terme campanyes 
de sensibilització periòdiques en escoles i entre 
els pagesos lleidatans a fi de conscienciar sobre la 
importància del no-malbaratament i fomentar la 
donació d’equipaments i materials.  

20 anys en xifres

160 contenidors d’ajuda amb materials 
valorats en més de 22 milions d’euros
20 països receptors
32 projectes de cooperació tècnica i 
desenvolupament executats
17 voluntaris cooperants desplaçats
Més de 200 entitats receptores del Pont 
Solidari
1.000 kg d’aliments frescos i 2.096 racions de 
menjar cuinat distribuïts pel Pont Alimentari



Una mica d’història Consell de Medi Ambient

Breus 

El 20 de setembre de 1996 es constituí l’Associació 
Banc de Recursos. Un equip de 10 persones, amb molt 
d’entusiasme, volia lluitar contra el malbaratament 
d’equipaments, d’excedents i de materials diversos 
del nostre país (ric!) davant les necessitats dels 
habitants d’altres llocs del món. Calia lluitar contra 
aquest desnivell injust i absurd d’una manera pràctica. 
El Banc dels Aliments (que havia nascut 5 anys enrera) 
estava fent el mateix amb productes alimentaris. Vet 
ací que vam manllevar el seu nom (banc). 

La tasca havia començat, de manera experimental, el 
10 d’abril de 1995, amb la tramesa d’un contenidor 
amb equipaments agrícoles, sanitaris i educatius per 
Bolívia. Després van seguir fins a 5 trameses més, atès 
l’èxit del doble servei (a donants i a receptors). 

Per tal de consolidar l’entitat, el 14 de febrer de 2001 
es creava la Fundació Banc de Recursos. Érem ja força 
coneguts en el món de les ONG, com a entitat de 
serveis solidaris. 

Els criteris d’eficiència I eficàcia anaven de la mà del 
codi ètic de la ONG: la coherència en la nostra tasca 
s’estenia a tots els participants del procés (empreses, 
voluntaris i entitats destinatàries). 

Després de 20 anys continuem, amb el Pont 
Solidari i amb el Pont Alimentari com a programes 
importants i amb projectes de cooperació a Bolívia, 
el Txad i Senegal. També amb accions i campanyes 
de sensibilització en empreses i escoles vers la 
reutilització i el no malbarament. Volem continuar 
essent útils, en xarxa amb totes les entitats, per a un 
món més solidari i sostenible! 

El dia 9 de març vam assistir a la convocatòria del 
Consell sectorial de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
Gràcia. L’objectiu era validar i recollir aportacions 
relatives a les línies d’actuació sobre medi ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona per a  2016-2019. BdR 
col·labora en aquest procés defensant propostes que 
incentiven la reutilització de materials (Pont Solidari) 
i la lluita contra el malbaratament alimentari (Pont 
Alimentari). Considerem que és un camí per donar 
visibilitat a accions d’interès per al medi ambient que 
cobreixen necessitats socials, i treballem perquè, 
cada vegada més, siguin incloses en les polítiques 
públiques. Més informació a www.decidim.barcelona.

“Calia lluitar contra aquest 
desnivell injust i absurd 
d’una manera pràctica”

> Editorial

El Pont Solidari de Banc de Recursos desapareixerà del catàleg de Punts 
Estrella de “la Caixa” el proper 31 de maig. Si sou clients d’aquesta entitat 
bancària i voleu contribuir al nostre projecte, recordeu que aquesta és la 
data límit per bescanviar els vostres punts al portal.lacaixa.es i donar-los a 
Banc de Recursos. Moltes gràcies!

Festa dels voluntaris de BdR

Banc de Recursos va celebrar el dia 1 de març la 
seva ja tradicional Festa del Voluntariat amb un 
dinar de germanor al restaurant de l’Escola Superior 
d’Hostaleria i Turisme Sant Ignasi de Barcelona. 
En aquesta ocasió, van assistir-hi un total de 37 
persones comptant voluntaris, patrons i professionals 
remunerats (4) de l’entitat.

Últims dies per bescanviar Punts Estrella en benefici del Pont Solidari



Banc de Recursos va enviar el dia 31 de març un 
contenidor amb 745 ordinadors, 500 monitors, 67 
impressores, 150 complements informàtics i 132 
cartutxos de tòner per equipar 100 escoles del 
Movimiento de Educación Popular Integral y de 
Promoción Social Fe y Alegría a Bolívia. La tramesa està 
finançada parcialment per Fundació Probitas i 
Fundación Mª Francisca de Roviralta i inclou també 14 
cadires de rodes, 4 caminadors, 81 caixes de llibres, 
material didàctic corresponent a 110 cursos d’idiomes, 
material escolar, joguines i un equip fotovoltaic per a 
bomba d’aigua. 
La càrrega del contenidor, valorat en 48.000 €, va 
tenir lloc el dia 15 de març i va ser possible gràcies a 
les donacions materials d’un total de 20 empreses i 
institucions.  

BdR envia 745 ordinadors i 500 monitors per equipar 100 escoles populars de la xarxa de Fe y Alegría

Contenidor d’equips informàtics per a Bolivia

Rosaura Serentill 
Gerent de Banc de Recursos

La Rosaura Serentill ha tornat a BdR després d’un any i mig a 
Amsterdam i s’ha fet càrrec de la gerència de la nostra entitat. 

P. Com has trobat BdR, desprès d’aquesta excedència?
R. L’equip de voluntaris està molt ben consolidat, tot i que 
sempre falten mans, i l’equip tècnic és més ampli, fruit del bon 
posicionament que està agafant el servei del Pont Solidari i el 
bon inici del Pont Alimentari. 

P. A Holanda hi ha entitats semblants?
R. No ben bé... com a societat comerciant que és, el mercat 
de segona mà està molt estès, per tant les donacions 
altruistes i provinents del món empresarial escassegen. Tot 
i així, vaig estar col·laborant amb una fundació atípica i única 
(Gered Gereedschap) que realitzava una tasca semblant, 
incentivant la reutilització d’eines de diferents oficis (fusteria, 
mecànica, lampisteria, etc.) per enviar-les en contenidors a 
l’Àfrica Occidental a fi d’impulsar l’emprenedoria i la formació 
professional de la societat civil. 

P. Quines línies de treball vols promoure? 
R. Els dos Ponts (Solidari i Alimentari), són dos serveis que s’han 
intensificat per atendre les necessitats creixents de la població 
desafavorida de casa nostra, i cal professionalitzar-los, però 
també cal anar més enllà del vessant social i assistencial. La lluita 
contra el malbaratament alimentari i incentivar la reutilització 

són vocacions mediambientals evidents que demanden fer 
pedagogia i accions de sensibilització contínues. Cal treballar 
per un decreixement sostenible. 

P. I de cara a la Cooperació Internacional?
R.  Amb Bolívia hem aconseguit que les contraparts locals 
siguin autosostenibles amb els projectes engegats. Al Txad 
encara hi estem treballant. I a Lleida, col·laborem en el projecte 
de codesenvolupament amb l’Associació de Senegalesos. El 
codesenvolupament cerca l’objectiu de la transformació social 
a dues bandes. Al Senegal, amb el foment del desenvolupament 
humà i sostenible, i a casa nostra amb la integració social de la 
nova ciutadania, entenent-la com un procés que implica tant 
a immigrants com autòctons. Així doncs, es genera un benefici 
mutu o un cercle virtuós pel qual continuarem col·laborant.

P. Com aconseguir fidelitzar empreses i donants?
R. Volem ser un aliat estratègic que facilita, contribueix i afavoreix 
el desenvolupament de la Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE), per avançar vers un model d’empresa cada vegada més 
responsable i sostenible en la gestió dels actius empresarials. 
Realitzem uns serveis alternatius amb un important impacte 
social, mediambiental i econòmic.

P. Una reflexió i un desig en aquests 20 anys de l’entitat. 
R.  El nostre lema....Que cap recurs quedi sense aprofitar!

Pers
pec
tiva

“Cal anar més enllà 
del vessant social 
i assistencial”



ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., 
ANUDAL INDUSTRIAL, S.L., BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A., BARCELONA REGIONAL AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT URBÀ, BRITA, CAIXA D’ENGINYERS, 
CEVAGRAF, S.C.C.L., CLÍNICA PUIGVERT, EADA, ELEPHANT 
SEVEN ESPAÑA S.A.U., ESADE, ESTEVE, FARMÀCIA 
BERRENS, FARMÀCIA TORRENS, FREMAP, FUNDACIÓ 
INSTITUT BIOENERGÈTIC DE CATALUNYA, FUNDACIÓ 
PRIVADA XAVIER, FUNDACIÓ PROBITAS, FUNDACIÓ 
REAL DREAMS, FUNDACIÓN ROVIRALTA, GERMANETES 
DE L’ASSUMPCIO, HOSPITAL CLINIC, HOTEL MEDIUM 
SITGES PARK, HOTEL SILKEN SANT GERVASI, IDÈNTIC 
PRODUCCIÓ CREATIVA, S.L., INSTITUT ILDEFONS 
CERDÀ, INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, LA VANGUARDIA 
EDICIONES, S.L.U., LECHE CELTA, S.L.U., NESTLÉ ESPAÑA, 
OPTIMEDIA, SAGREFE, S.L., SANVIK, SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT, TREA CAPITAL PARTNERS SV, S.A., TROVIT 
SEARCH, S.L., UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 
URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L. ABD, ZENITHMEDIA, 
S.L.

Agraïments
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El signant declara ser major d’edat, que les dades que facilita en aquesta butlleta són certes i atorga el consentiment per que siguin incloses als fitxers automatitzats 
degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades. El responsable dels fitxers és Fundació Banc de Recursos, que garanteix el tractament respectuós d’aquests 
fitxers amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, 
oposició o cancel·lació, posi’s en contacte amb Fundació Banc de Recursos.

Desitjo col·laborar com a soci amb la quota de:

30 euros/semestre           75 euros/any           100 euros/any           150 euros/any           .......euros/any

Núm. de compte Banc de Recursos  ES55 2013-0654-82-0200557182

bancdr@bancderecursos.org - www.bancderecursos.org  
Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65

FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A BANC DE RECURSOS

NOM
ADREÇA
NIF
E-MAIL

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

..................................................................................

..................................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................

....................................

....................................
COGNOMS
POBLACIÓ
NÚM DE COMPTE
DATA

TLF
CP

SIGNATURA

Amb la col·laboració de

Dos voluntaris cooperants de BDR, Josep Maria Veà i 
Josep Maria Arbones, van traslladar-se al Txad del 19 al 
30 de gener per donar suport als projectes agrícoles de 
l’ONG Misión y Desarrollo para Goundi i detectar noves 
necessitats.
A banda d’instal·lar tendals en una superfície de 4.000 
m2 a l’hort de l’Association Handicapés Physiques de 
Goundi, els cooperants van muntar una bomba per 
subministrar aigua, van ensinistrar la població local en 
la instal·lació de sistemes de rec directe, gota a gota 
i amb micro tub; i van reparar diversos equipaments 
a la parròquia de Kyabé, al sud-oest del Txad. A més, 
també van lliurar llavors, material fitosanitari per a la 
desinfecció dels animals, insecticides i fungicides per 
l’hort; i samarretes i gots per l’escola de Goundi. 
Quant a les necessitats, són encara moltes i cal avaluar 
la possibilitat d’enviar ordinadors i material per a la llar 
d’infants, dotar les sales d’estudi de mobiliari i llibres en 
francès, i enviar més maquinària agrícola. 

Cooperants al Txad


