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El XIII Concert per al Txad del 17 d’abril va ser el 
marc escollit per l’Associació Misión y Desarrollo 
para Goundi per anunciar que ens traspassa la 
seva activitat. Els fundadors, Mario Ubach i Isabel 
Rodríguez, han estat al capdavant d’aquesta ONG 
durant 24 anys i, complert l’objectiu de formar dues 
promocions de metges txadians, consideren que ha 
arribat el moment de tancar una etapa i dedicar-se 
a altres activitats. Així, ens han confiat l’encàrrec de 
continuar amb els projectes agrícoles i energètics 
en aquest país africà i donar l’ús més adient als fons 
recaptats en aquest tretzè concert.

L’anunci del relleu, que havíem escenificat mesos 
enrere gravant un vídeo a l’estadi municipal 
d’atletisme de Mataró, va tenir lloc abans del concert, 
amb els parlaments del President i la Vicepresidenta 

BdR agafa el relleu de Misión y Desarrollo para Goundi

BdR, Premi Vila de Gràcia 2015

El dia 21 d’abril Banc de Recursos va rebre el Premi a la millor tasca 
o acció en defensa dels valors cívics, dins la convocatòria dels XXI 
Premis de la Vila de Gràcia 2015, que atorga anualment l’Ajuntament 
de Barcelona. 
En representació de la nostra entitat, van recollir el premi el director 
de Banc de Recursos, Jesús Lanao; i la gerent, Rosaura Serentill. L’acte 
de lliurament va estar presidit pel regidor del Districte, Eloi Badia, 
acompanyat del president del Consell Plenari, Gerard Ardanuy. La 
periodista Virtu Morón es va encarregar de conduir l’esdeveniment.

de Misión y Desarrollo para Goundi, Mario Ubach 
i Isabel Rodríguez, i el Director i la Gerent de 
Banc de Recursos, Jesús Lanao i Rosaura Serentill 
respectivament. A continuació, els assistents a l’acte 
van poder gaudir d’un recorregut per les ciutats 
més emblemàtiques del jazz amb la música sempre 
vibrant de La Locomotora Negra, la poderosa veu de 
la cantant Susana Sheiman i els animats balls de Lindy 
Hoppers Swing. 

Superat el concert, ja hem posat fil a l’agulla i el dia 2 
de juny vam reunir-nos a la seu de Banc de Recursos 
amb els fundadors de Misión y Desarrollo para 
Goundi per coordinar les actuacions futures al Txad. 
Des d’aquí els agraïm la confiança que han dipositat 
en nosaltres i a la qual esperem poder correspondre 
fent la millor tasca possible!



A voltes amb el Txad V Esmorzar Solidari d’ESADE

Breus 

Des dels nostres inicis hem estat vinculats amb aquest 
país africà donant suport a projectes agricoles. Les 
peticions de Misión y Desarrollo para Goundi (en 
els darrers anys) han incrementat aquest suport. Ara 
que l’entitat ens ha passat el testimoni hem d’afinar 
el tipus d’assistència tècnica més adient, dins les 
nostres possibilitats. Panells fotovoltaics, bombes 
d’aigua, selecció de llavors i ensinistrament in situ per 
part dels nostres voluntaris poden ser fonamentals de 
cara a una producció agrícola sostenible, una millora 
alimentària de la població i un futur més digne pels 
habitants d’aquell país.

Pensem que cal continuar donant suport als països 
de l’Àfrica subsahariana per tal que puguin dotar-se 
dels coneixements i estris necessaris per al seu propi 
desenvolupament.

Aquesta tasca és possible gràcies a la participació 
de molta gent del nostre entorn: empreses, 
particulars, assistents al concert del passat 17 d’abril 
i col·laboradors tècnics que posen el seu gra de sorra 
en aquest projecte col·lectiu.

A tots i totes, moltes gràcies!

Dimecres 4 de maig va tenir lloc el V Esmorzar Solidari 
d’ESADE, enguany dedicat al sector de l’alimentació i 
promogut per ESADE, Banc de Recursos i Turisme de 
Sant Ignasi. Hi estaven convidades empreses del sector 
de la restauració, càtering i distribució d’aliments, que 
van poder escoltar les presentacions de tres projectes 
socials: el Pont Alimentari, Espigoladors i el programa 
de formació a mida de la Fundació Exit. Després de 
les presentacions, es va establir un diàleg enriquidor 
entre empreses i entitats socials, moderat pel secretari 
general d’ESADE, el Sr. Enrique López Viguria, que va 
acabar amb un espai de networking i l’obertura de 
possibilitats de col·laboració.

“Hem d’afinar el tipus 
d’assistència tècnica més adient,
dins les nostres possibilitats”

> Editorial

Assemblea de l’Acord Ciutadà

El dia 3 de maig vam assistir a 
l’Assemblea Anual 2016 de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, 
que va tenir lloc al Centre Artesà 
Tradicionàrius i va comptar amb la 
presència d’un centenar de persones, 
representants de les diverses entitats 
signatàries de l’Acord. L’objectiu de 
l’assemblea era fer un balanç de la tasca realitzada 
durant el 2015 i aprovar una estratègia de cara al 
2016-2017. A més, també es volia aconseguir un 
posicionament unitari i explícit respecte a la situació 
de la població que busca refugi al nostre país.

En Gilmar ja està operat

Gilmar Botelho el noi bolivià que pateix la 
Síndrome de Parry Romberg i per al qual hem estat 
recaptant fons els darrers temps, ja ha superat amb 
èxit la segona intervenció quirúrgica per corregir 
l’asimetria facial al costat esquerra que deteriorava 
la seva visió i respiració. En Gilmar va arribar a 
Espanya amb la seva mare el 4 de maig i va ser 
intervingut pel doctor Joan Pere Barret a la clínica 
CIMA de Barcelona el 10 de maig. En total, Banc de 
Recursos va fer-li donació de 7.000 € procedents 
d’aportacions particulars fetes a través del web de 
crowdfounding solidari Migranodearena.org i fruit 
de les peticions de col·laboració als nostres socis i 
simpatitzants.   

Jornada sobre Reutilització

BdR va participar el 19 d’abril en la 
jornada que organitzava la Fundació 
Prevenció de Residus i Consum i la 
cooperativa Alencop amb el subtítol 
El repte de la reutilització d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics a Barcelona. La 
convocatòria va tenir un gran èxit i va 
aplegar una àmplia mostra dels actors 
implicats en la cadena de reutilització: 
administracións, empreses privades, 
comerços, entitats d’inserció social 
que preparen per la reutilització, etc.



El servei Pont Solidari de Banc de Recursos va repartir 
el dia 9 de maig 121 PC, 4 servidors, 171 pantalles 
d’ordinador i 123 teclats donats per les empreses 
Esteve, Bimbo i Barcelona Regional, Agència de 
Desenvolupament Urbà. La distribució dels equips va 
tenir lloc en un espai de magatzem cedit pel Districte 
de Gràcia al carrer Perill i va estar coordinada per un 
equip de voluntaris de Banc de Recursos. Els receptors 
d’aquesta donació són 30 entitats socials.

Banc de Recursos deriva a entitats socials 121 ordinadors, 171 pantalles i 32 matalassos 

Darreres donacions gestionades pel Pont Solidari 

Mario Ubach 
President de Misión y Desarrollo para Goundi

Mario Ubach, metge cirurgià, president de l’Associació Misión 
y Desarrollo para Goundi, ha estat treballant per aquesta 
problació del Txad 24 anys.

P. El passat 17 d’abril vas anunciar el tancament de Misión y 
Desarrollo para Goundi. Quina n’és la causa?
R. Tenint en compte que el projecte de formació mèdica tant 
a nivell universitari com hospitalari era a llarg termini (mínim 10 
anys), i que els objectius establerts han estat assolits plenament,  
considerem acabada la nostra tasca. 

P. D’aquests 24 anys treballant per millorar la salut del Txad, 
què en destacaries?
R. El país compta avui amb 38 metges txadians formats per 
professionals europeus en una universitat privada, tot gràcies a 
l’ajut de famílies espanyoles, catalanes en un 90%.

P. Creus que cal continuar el suport solidari?
R. La situació econòmica actual, dolenta per a nosaltres i 
desastrosa per a ells, fa necessària aquesta continuïtat. Avui 
més que mai, cal mantenir el nostre suport, doncs hi ha el perill  
de perdre el que s’ha aconseguit fins ara. 

P. Quins reptes hi ha pel que fa a l’agricultura i la nutrició 

poblacional?
R. El perill de la fam, cíclica en aquella població, es manté avui… 
La disminució dels aqüífers i el canvi climàtic fan perillar la 
conservació del seu estat nutricional. Cal millorar els conreus 
amb noves llavors i noves fonts d’energia, fins ara dependents 
exclusivament del combustible fòssil. El creixent cost del mateix  
aconsella la recerca de noves fonts energètiques més idònies i 
accessibles per a ells. 

P. Un parell de consells per als voluntaris de Banc de Recursos 
que viatgen al Txad.
Escoltar, tenir paciència, humilitat i capacitat d’adaptació, i 
avaluar els mitjans de que es disposa. 
La presa de decisions cal fer-la després d’haver avaluat bé la 
situació i la condició d’aquell col·lectiu, de segur diferent del 
nostre concepte social. No necessàriament errada, tan sols 
diferent! La precipitació ens portarà al desastre puix moltes 
vegades és quasi impossible rectificar...
Acceptar la nostra feblesa vers les extremes condicions 
climàtiques... La nostra resistència allà és limitada, sobretot pel 
que fa a l’aparell digestiu i a la pell, que cal protegir sempre. 
Evitar els excessos. Compte amb els aliments i la hidratació. 
L’hospitalitat africana és proverbial pero no sempre és adient 
per a nosaltres... cal un període d’adaptació. 

Pers
pec
tiva

“Cal mantenir el nostre suport, 
doncs hi ha el perill de perdre el 
que s’ha aconseguit fins ara”

Per una altra banda, el passat mes de maig vam gestionar 
la donació de 32 matalassos i 6 somiers procedents 
d’una empresa de distribució de matalassos. L’esmentat 
material es va derivar a la Fundació Jericó de Lleida, 
que manté un centre d’acolliment de persones sense 
sostre en aquesta ciutat. 



Altres notícies

Contenidor arribat a destinació 

L’administrador de Fe y Alegría Bolívia ens ha 
informat de l’arribada a destinació el dia 8 de juny del 
contenidor d’equipament informàtic que vam enviar 
el 31 de març. La tramesa servirà per equipar aules en 
100 escoles populars.

AREAS, ASEPEYO, BARCELONA REGIONAL, BIMBO, 
CEVAGRAF, DESKANSA, EDUCO, ESSENTIAL MINDS, 
FACULTAT DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA SANT 
IGNASI, GRUP ATRA, GRUP BON PREU, GRUP LD, GRUP 
LOTUS, GRUPO EMPRESARIAL RIBÉ SALAT, HOSPITAL 
CLÍNIC, HOTEL AC FORUM, IMAGE LABORATORIES, 
S.L., INSTITUT DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, LA ROCA 
VILLAGE, NESTLÉ, RESIDÈNCIA CONGOST, URIA 
MENÉNDEZ ABOGADOS, 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

Després d’interrompre les donacions uns mesos, hem 
reprès la col·laboració amb la Fundació Casa Asil de 
Sant Andreu del Palomar millorant l’organització i amb 
energia renovada. Així, el menjar cuinat que no s’ha 
consumit i està en condicions de ser aprofitat, es posa 
en carmanyoles i es congela fins que passa a recollir-
les el Rebost Solidari de Sant Andreu, que les distribueix 
entre persones i famílies necessitades. De moment, en 
un mes ja hem recuperat 330 racions de menjar cuinat 
que han fet molt bon servei.
Des de que vam començar el Pont Alimentari, Casa 
Asil ens ha ofert el seu suport i la seva col·laboració 
entusiasta, contribuint activament a millorar el projecte. 
També agraïm la bona disposició de la gent de cuina, 
que sempre ha estat molt receptiva, i la donació de 
les carmanyoles reutilitzables a Valira. Esperem que, 
seguint aquest exemple, altres empreses i entitats 
s’animin a participar al Pont!

El suport de Casa Asil

Amb la col·laboració de


