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Presentació del Pont Alimentari i inici de la prova pilot
Conjuntament amb la Fundació Prevenció de Residus
i Consum, el dia 15 de juliol vam presentar el Pont
Alimentari als mitjans de comunicació amb la presència
de Pilar Chiva, directora de l’Àrea de Prevenció i Foment
del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya; i
de diversos representants de les empreses i entitats que
participen en el projecte. L’acte va tenir lloc a la seu del
Col·lectiu Ronda a Barcelona i va aconseguir un gran
ressò mediàtic arran del qual diverses persones s’han
oferit ja com a voluntàries del Pont Alimentari.
Altres accions de difusió per donar a conèixer el
projecte han estat la jornada de networking Fem
pinya per l’aprofitament alimentari (18 de juny) i una
entrevista a l’Espai Solidari de Ràdio Gràcia (22 de
juny).
Val a dir que la prova pilot del Pont Alimentari va
començar el dia 12 de juny amb una donació d’aliments
de Supermercats Bonpreu a la Plataforma d’Entitats de
Roquetes. El col·lectiu receptor va aprofitar els aliments
frescos del dia per realitzar un taller de conserves aquell
mateix matí. Tant l’empresa com l’entitat receptora
van valorar molt positivament l’inici de l’activitat del

projecte, destacant-ne d’una
banda els aspectes educatius
i pedagògics i, de l’altra, la
flexibilitat per adaptar-se a
les necessitats dels usuaris.

Donacions destacades del Pont Solidari
La tasca del Pont Solidari continua a bon ritme i
cada cop són més les empreses i entitats que s’hi
adhereixen. Entre altres donacions, durant els mesos
de maig i juny hem gestionat un lot de mobiliari de
l’empresa Medtronic Ibérica, S.A., que ha traslladat
la seva seu de Sant Joan Despí. Així, s’han distribuït
32 calaixeres, 14 taules, 8 armaris, 3 cadires, 2
prestatgeries i 1 nevera a 10 entitats sense ànim de
lucre (ACIDH, Amics de la Gent Gran, Associació

Coordinadora d’Ajuda Unida, Associació ISIL, Casal
Claret, Fundació Autisme Mascasadevall, Fundacio
Integramenet, Fundació Rubricatus, Fundación
Benéfica Nuestra Señora de Fátima i Labcoop).
Per una altra banda, el servei Pont Solidari també
ha gestionat la donació d’un banc de quadríceps
procedent de FREMAP Barcelona, que s’ha derivat a
Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima.

> Editorial
Aquí hi ha gana
Quan al gener del 1987 unes activistes socials de
Barcelona van iniciar la campanya Aquí hi ha gana!
Operació Aliment Solidari molts ciutadans van quedar
sorpresos en descobrir una realitat amagada del Casc
Antic, contraposada a les glòries ufanejades de les
olimpíades, recentement aconseguides.
Malauradament la realitat actual és molt pitjor… El darrer
Informe Foessa 2013 dóna xifres molt preocupants: el
24,9% de les llars a Catalunya viu en exclusió social
(el 15,7% en exclusió moderada i el 9,2% en exclusió
severa), al voltant de 573.000 llars (1,8 milions de
persones). I apunta una altra dada important: la
pobresa i l’exclusió social no són fruit de la crisi, sinó
que eren anteriors; en tot cas s’han agreujat.

“Cal lluitar per un model social que
tingui com a prioritats les necessitats
bàsiques dels ciutadans”
Això ho estem comprovant amb el projecte Pont
Alimentari: hem descobert una quantitat notable de
nens i de persones grans subalimentades, a la ciutat
de Barcelona, que depenen de les entitats socials per
poder menjar suficientment.
D’altra banda també hem comprovat la quantitat
d’iniciatives personals i d’entitats socials que cobreixen
aquesta demanda, amb un esforç encomiable d’una
munió de voluntaris, que supleixen les mancances
d’un sistema que no és capaç de garantir els drets
fonamentals de les persones.
Alhora que cal agrair a totes les persones implicades el
seu esforç i il·lusió, hem de lluitar per a un model social
que tingui com a prioritats les necessitats bàsiques
dels ciutadans.

Llavors per al Txad
L’empresa Semillas Fitó va donar a mitjans d’abril 25 kg
de llavors a BdR per als horts que conrea l’Association
Handicapés Physiques de Goundi (Txad). Aquesta
iniciativa pretén millorar l’alimentació del col·lectiu,
amb més de 400 associats, i assegurar la seva
autosostenibilitat. Es tracta d’un projecte de l’ONG
Misión y Desarrollo para Goundi que compta amb el
nostre suport, tant en la cerca de recursos com en
l’assessorament tècnic.

Breus
Fem Xarxing 2015
Banc de Recursos va
participar el divendres 10
d’abril en el Fem Xarxing
2015, que va tenir lloc
a la Sala Moragues del
Born Centre Cultural de
Barcelona de 9:00 a 13:00
hores.
En aquesta ocasió, BdR va
buscar sinergies per reduir
el malbaratament alimentari i combatre la pobresa
mitjançant la creació d’un Pont Alimentari entre
empreses del sector de la distribució d’aliments al
detall, el càtering i la restauració, i entitats de suport a
col·lectius vulnerables.

Marketplace ambiental al Port
Organitzat
pel
Club
Emas, el dia 17 de juny
es va celebrar al Port de
Barcelona una jornada de
MarketPlace
ambiental,
com espai de trobada
entre les empreses del
recinte portuari i entitats
mediambientals.
L’Associació La Nau i Banc
de Recursos vam parlar de les tasques d’aprofitament
d’excedents que fem, tot remarcant el treball conjunt,
reflectit en el conveni de col·laboració que tenim
signat. Les empreses i altres entitats assistents van
valorar molt posiitivament aquesta tasca solidària i
mediambiental.

2n Congrés del Tercer Sector
Mediambiental de Catalunya
BdR va participar el dia 12 de juny al 2n Congrés
del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, que es
va celebrar al Món Sant Benet. A l’espai Fem Xarxa,
vam poder compartir amb altres entitats el Servei
Pont Solidari per tal de que puguin aprofitar-se dels
equipaments que ens cedeixen les empreses donants.

Contenidor en preparació per a Bolívia
Banc de Recursos està recollint equipament informàtic per enviar a la xarxa d’escoles de Fe y Alegría
A finals de maig vam començar a preparar una tramesa
d’ordinadors per a la xarxa d’escoles a Bolívia de Fe y
Alegría, un moviment d’educació popular integral i
promoció social amb presència en 20 països d’Amèrica,
Àfrica i Europa.

A banda de cercar finançament, també estem recollint
materials per incloure en el contenidor.
Des d’aquí fem una crida a empreses, entitats i
particulars que tinguin equips per donar.

Necessitem:
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Ordinadors (requisits mínims PENTIUM IV, a 800 MHz de velocitat;
disc dur 50 Gb i 504 Mb de memòria RAM)
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Monitors (antiguitat màxima 6 anys)
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Perifèrics informàtics (teclats, ratolins i cables)
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pec
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“No n’hi ha prou amb
la bona voluntat”

Isabel Rodríguez Vila
Cofundadora de Misión y Desarrollo para Goundi

Isabel Rodriguez Vila, infermera i escriptora, és
“l’ànima” de Missió i Desenvolupament per Goundi, una
associació que treballa al Txad en projectes de salut i
agricultura.

Bon Samaritain’ de N’Djamena, gràcies a la tasca del
professorat europeu i al finançament de les seves
carreres per part de famílies catalanes (per mediació de
la nostra associació).

P. El teu compromís amb el Txad, com neix?
R. Va néixer el dia que vaig acompanyar el meu marit
(metge / cirurgià), a una missió de cooperació de dos
mesos a l’Hospital rural de Goundi.

P. Banc de Recursos us dóna suport a nivell tècnic i
professional. Continuarà aquest treball conjunt?
R. Això esperem! La unió fa la força! La cooperació
conjunta ha estat sempre positiva.

P. La teva experiència queda plasmada en els teus
llibres i fotos. Què vols comunicar?
R. A ‘Goundi, unes vacances diferents’, el meu desig va
ser plasmar el meu testimoni sincer i real del que és el
món de la cooperació al Txad, vist des d’una perspectiva
laica. A ‘Descobrint el cor de la terra’, comunico amb
una visió més àmplia i globalitzada del món i els valors
que el sostenen.

P. Anualment organitzeu un concert a l’Auditori de
Barcelona per recaptar fons per als vostres projectes
Què significa aquest esdeveniment?
R. No només és el gran mitjà amb què obtenim recursos
per a l’hospital i per a l’associació de disminuïts físics
(AHPG), sinó que també és un esdeveniment solidari
que uneix públic i artistes per una mateixa causa,
gràcies a la conscienciació ciutadana que suposa.

P. Amb el teu marit Mario heu treballat durant gairebé
23 anys a favor de la salut. Quin futur tenen els vostres
projectes?
R. Avui, el futur està en mans dels 40 metges
txadians formats ‘in situ’ a l’Hospital Universitari ‘Le

P. Dóna un consell per a voluntaris que treballen en
una ONG.
R. Que no perdin la seva il·lusió, encara que el resultat
no sigui l’esperat, i que es formin al màxim, ja que no
n’hi ha prou amb la bona voluntat!

Altres notícies

Aquest trimestre hem posat en marxa una campanya
de captació de fons per finançar la segona operació a
Barcelona d’un noi bolivià que ha de tractar-se d’una
hemiatròfia facial progressiva (Síndrome de Parry
Romberg).
En Gilmar viu a La Paz i pateix una malaltia que, a
banda d’un notable problema estètic, també causa
afectació neurològica. A Bolívia no poden oferirli solució, però a Barcelona s’han aconseguit bons
resultats amb cèl·lules mare. Al febrer vam ajudar en
Gilmar i la seva mare a trobar allotjament durant els
dies que va durar la convalescència de la primera
intervenció, i ara volem aconseguir 18.000 € perquè
pugui completar el tractament. Ens dónes un cop de
mà? Entra a migranodearena.org i busca Gilmar per
donar-li suport.

Acció de sensibilització
al col·legi Kostka
Banc de Recursos va dur a terme el dia 13 de juny
una acció de sensibilització al pati del col·legi Kostka
(Jesuïtes Gràcia) de Barcelona coincidint amb la
Festa de la Comunitat Educativa d’aquest centre. La
nostra ONG va recollir bicicletes, mòbils i ordinadors
en desús però amb una vida útil suficient per ser
reaprofitats i va fer difusió del Pont Solidari.

Sopar de Gràcia Solidària
Les entitats membres de Gràcia Solidària (Amics d’AkBenn, Ajutsi, Associació Udutama, Dentistes Sobre
Rodes, Enllaç Solidari, Fundació Banc de Recursos,
Gràcia amb el Sàhara, Jin-Pa, Pau Sempre, ProInfants,
SOS3, The Direct Help Foundation) van organitzar
un sopar-tertúlia el passat 25 de juny per tractar
qüestions operatives i elaborar una nova proposta
d’activitats per presentar al districte. L’escenari de la
trobada va ser la Galeria Moraima de Barcelona.
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Ajudem en Gilmar!

Agraïments
AJUNTAMENT DEL MOLAR, ALTER MUTUA DELS
ADVOCATS, ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U.
AREAS, ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT
(ABD), CASAL CLARET, CENTRE SANT JAUME DE LA
FUNDACIÓ CARLES BLANCH, ENPLATER, ESTEVE,
FACULTAT DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA SANT
IGNASI, FREMAP BARCELONA, FUNDACION PROBITAS,
GRUPO RECICLA PARA LA DISCAPACIDAD Y EXCLUSIÓN
SOCIAL, S.L., HOSPITAL CLINIC, INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A., INSTALMAN, S.L., INSTITUT MIQUEL
MARTI I POL, MEDTRONIC SPAIN, MOTHE INGENIEROS,
S.L., MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO, NESTLÉ, NH
BARCELONA CENTRO, REPROGYN, SAVE THE CHILDREN,
SEMILLAS FITÓ, SOLER & PALAU VENTILATION GROUP,
URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS

FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A BANC DE RECURSOS
Desitjo col·laborar com a soci amb la quota de:
30 euros/semestre
NOM
ADREÇA
NIF
E-MAIL

75 euros/any

100 euros/any

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

150 euros/any

.......euros/any

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

TLF ....................................
CP ....................................
SIGNATURA

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

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

