
Número 73
1r trimestre 2017

Durant el passat 2016, que ha estat el primer any 
sencer durant el qual s’han anat fent les recollides 
de minves als supermercats, hem recuperat 
63.805 kg d’aliments i 1.810 racions de menjar 
cuinat. Actualment participen en el projecte 20 
empreses i 12 entitats socials receptores, i la xifra 
d’uns i altres va creixent. 
Però, més enllà de xifres, el Pont vol crear 
consciència sobre la necessitat d’evitar el 
malbaratament i d’evolucionar cap a un sistema de 
producció i de consum més sostenible i més just. 
Per això hem anat fent xarxa, amb administracions, 
empreses i altres entitats socials, com Andròmines, 
SOM Fundació, Isil, o Egueiro, amb qui hem 
començat a col·laborar recentment. 
La darrera incorporació ha estat l’empresa 
Ecoveritas, que s’ha implicat molt en el projecte 
i obre la possibilitat de conèixer un nou ventall de 
productes alimentaris saludables i ecològics a les 
persones amb risc d’exclusió que difícilment hi 
tindrien accés. Com a Pont Alimentari ens interessa 
recuperar, en primer lloc, aliments de qualitat per 
tal de posar èmfasi en una bona nutrició. Disposar 
d’aquest tipus de productes ens permet promoure 
una alimentació saludable d’una forma pràctica i 
no només teòrica.
Finalment, apostem per abordar la qüestió de la 
pobresa i del malbaratament com a problemes 
separats, que cal combatre sense barrejar-los. 
Calen solucions inclusives i empoderadores per 
reduir la pobresa, i mesures econòmiques i de 
conscienciació per canviar el model de producció 
i de consum. Entre tots, esperem contribuir-hi. 

Balanç 2016 del 
Pont Alimentari

El passat 1 de febrer vam llançar una campanya dirigida 
als restaurants catalans amb l’objectiu de sensibilitzar 
el sector de la restauració sobre el malbaratament 
alimentari i, de retruc, als comensals que utilitzen 
els seus serveis. Es tracta de normalitzar que els 
clients dels restaurants s’enduguin el menjar que 
no s’han acabat. Per això hem distribuït unes bosses 
de paper reciclat i uns díptics i postals on s’explica 
als restauradors, d’una banda, i als consumidors, de 
l’altra, per què és important reduir el malbaratament 
alimentari i què poden fer-hi ells.
Remenja’mmm està impulsada per Banc de Recursos, 
Rezero i Nutrició Sense Fronteres, i ha comptat des 
del principi amb el suport de l’empresa GSR i el 
dissenyador Enric Lluch. L’Ajuntament de Barcelona 
també va contribuir amb una petita ajuda per iniciar 
el projecte i, a mesura que ha anat avançant, hi ha 
mostrat molt d’interès. Ara mateix tenim una trentena 
de restaurants adherits i estem començant una altra 
fase del projecte per tal que s’estengui i es consolidi.



El voluntari Francesc Villanueva ha 
agafat el relleu de Jordi Esteve al 
capdavant de BdR Lleida i des de 
principis d’any n’és el nou delegat. 
Expert en cooperació internacional 
i administració pública, Villanueva 
serà amb tota seguretat un digne 
successor d’Esteve, que durant quasi 
dues dècades ha fet crèixer l’entitat 

a Lleida. Per una altra banda, Sergio 
Mothe s’ha incorporat a l’equip de voluntaris de 
Ponent. Enginyer agrícola especialista en sistemes 
de rec, Mothe es dedicarà a les relacions amb les 
empreses col·laboradores. 

Reaprofitar... i més Sensibilització al Col·legi Claver

Breus 

La xarxa creada pel Pont Alimentari està esdevenint 
(valgui l’expressió) una taca d’oli que s’expandeix 
qualitativament i quantitativa, abastant col·lectius 
diversos, des de la xarxa d’empreses que subministra 
regularment menjar fresc i/o congelat fins als usuaris 
de les entitats socials receptores, tot passant (mai tan 
ben dit) pels qui col·laboren amb el transport, una 
associació dedicada a la recuperació de persones 
amb dificultats…

D’altra banda, el projecte Remenja’mmm compta 
cada cop amb més “socis”, a partir de l’impuls de la  
Federació Intercomarcal de Gremis de Restauració de 
Catalunya i també de l’interès de l’Administració.

La consciència creixent del no malbaratament, 
reforçada per persones i col·lectius concrets i  el suport 
mediàtic corresponent, fa que el reaprofitament 
tingui moltes vessants i vagi “fent forat” dins les 
pràctiques quotidianes de bona part de la població. 
Continuem estenent aquestes “bones pràctiques” 
fins a aconseguir l’objectiu de “residu Zero”. Objectiu 
que necessita la participació de tots els implicats: 
empreses, administració, ONGs i ciutadania. 

El director de BdR, Jesús 
Lanao; i la responsable del 
Pont Alimentari, Mariona 
Ortiz, van traslladar-se 
el dia 20 de desembre al 
Col·legi Claver de Raïmat per 
sensibilitzar els alumnes de 
4t d’ESO quant a solidaritat 
i medi ambient. Mitjançant 
un joc-concurs pedagògic 
creat a propòsit, els joves participants van poder 
familiaritzar-se amb algunes xifres i reptes de la 
cooperació i la gestió de residus.

“Continuem estenent aquestes 
‘bones pràctiques’ fins a  
aconseguir el ‘residu Zero’”

> Editorial

Festa del voluntariat de BdR

El dia 9 de març vam celebrar la Festa anual del 
voluntariat de BdR. Com ja és tradició, vam 
aplegar-nos per dinar a l’Escola d’Hostaleria de 
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi i vam escoltar diversos 
parlaments breus sobre els projectes principals de 
l’entitat i sobre la vida al Txad. Enguany, la festa va 
comptar amb una representació destacada de la 
delegació de Lleida (7) i un total de 36 assistents. 

Premi Empresa Solidària

L’Ajuntament de Lleida va lliurar el dia 20 de febrer els 
premis Empresa Solidària, guardonant entre d’altres la 
UTE Ilnet a proposta de Banc de Recursos. Ilnet va 
prestar l’any passat a BdR diversos serveis de transport 
solidaris, el més llarg dels quals de Vielha a Lleida.

Canvis a Banc de Recursos Lleida

F. Villanueva



BdR i Ecoembes promouen la col·laboració entre empreses i entitats socials en gestió de recursos i residus

Jornada a Barcelona sobre RSC i medi ambient

El 28 de març va tenir lloc al Palau Robert la jornada Com 
podem col·laborar empreses i entitats socioambientals 
en la gestió de recursos i residus?, impulsada per Banc 
de Recursos i Ecoembes. L’objectiu de la trobada era 
reflexionar sobre RSC i medi ambient i presentar a les 
empreses participants diferents serveis i activitats que 
posen a disposició les entitats socials en l’àmbit de 
gestió de residus i recursos.
Van obrir l’acte el president de Banc de Recursos, 
Jesús Lanao; el gerent d’Ecoembes a Catalunya, Jordi 
Pietx; i Marta Subirà, secretària de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. La jornada vam comptar amb 
l’assistència d’unes 90 persones, la valoració de les 
quals va ser molt positiva. 

Anna Badia
Responsable de Sostenibilitat de Veritas

L’Anna Badia és la responsable de Sostenibilitat de la cadena de 
supermercats ecològics Veritas, que des de gener són donants 
del Pont Alimentari.

P. Veritas és coneguda per la seva qualitat. Com sorgeix el 
desig de participar en el Pont Alimentari?
R. Sorgeix pel compromís de Veritas contra el malbaratament 
alimentari. Des de 2013 ja hem desenvolupat un projecte 
d’aprofitament dels aliments de les nostres botigues que sabem 
que no es vendran i els transformem en receptes saboroses, 
La Cuina Veritas. En cap cas treballem amb aliments caducats, 
sinó tot al contrari, es tracta d’evitar que el menjar caduqui, 
acabi a les escombraries i generi residus orgànics. Però no 
podem aprofitar-ho tot, i trobem en el Pont Alimentari un 
soci experimentat i seriós que ens acompanya per localitzar 
l’associació, fundació o menjador social més adequat i proper a 
les nostres botigues on donar els aliments. 

P. Creus que és una bona alternativa contra el malbaratament 
alimentari?
R. Per nosaltres la millor! El tracte és proper i junts estem ajudant 
a crear una xarxa igual de forta que la que creen les aranyes. 
Visitem cada botiga amb les associacions més properes perquè 
entre ells trobin la millor manera de treballar, seleccionin 
els productes i el moment de recollida. Finalment visitem les 
persones receptores, per entendre i visualitzar allò que estem 
fent.

P. Què feu contra el malbaratament alimentari a part de les 
donacions a través de PA?

R. L’objectiu de Veritas ha estat des de sempre tenir residu orgànic 
zero, i per aconseguir-ho duem a terme diverses accions. El pa 
que no es despatxa a les nostres fleques torna a l’obrador, on el 
recull una empresa que fa pinso. I treballem sense parar perquè 
la nostre resta orgànica serveixi per continuar nodrint els camps 
dels nostres companys de viatge (proveïdors).

P. Us heu certificat B CORP recentment. Què vol dir això?
R. Hem estat la primera cadena de supermercats a Europa 
en obtenir aquesta certificació,que reconeix només aquelles 
empreses que tenen con a objectiu donar resposta, a través 
del seu model de negoci, a determinats desafiaments socials, 
culturals i mediambientals i amb un objectiu comú, utilitzar la 
força dels negocis per fer el bé comú.

P. Alguna cosa més?
R. Sí, el març de 2016 vam signar un contracte de subministrament 
d’energia 100% renovable de tot el nostre grup. També hem 
canviat les nostres bosses. A Veritas, i tot i que actualment no hi 
ha cap llei que ho exigeixi, hem incorporat les bosses de fruita 
i verdura compostables al nostre pla de millores de packaging. 
Bosses que desapareixeran al mateix temps que la resta de 
matèria orgànica en entrar en una planta de compostatge. 

P. Algun suggeriment per millorar el Pont Alimentari?
R. Només un! Que els clients puguin identificar la col·laboració 
de Veritas amb el Pont Alimentari amb algun distintiu, Un 
identificatiu que demostri que hi ha comerços que no només 
creuen que un altre món és possible, sinó que fan coses perquè 
ho sigui!

Pers
pec
tiva

“Trobem en el Pont Alimentari 
un soci experimentat i seriós 
que ens acompanya”



AGBAR, ASEPEYO, ASOCIACIÓN COMITÉ OSCAR ROMERO 
DE TARRAGONA, AUTOLIV KLE, S.A., BANC DE SABADELL, 
BIMBO, BONPREU, COL·LEGI D’ECONOMISTES DE 
CATALUNYA, CONDIS, CONSULADO GENERAL DE LA R. F. 
DE ALEMANIA, CONSUM, CRG-CENTRE FOR GENOMIC 
REGULATION, EAP DRETA DE L’EIXAMPLE, SLP, ELIX 
POLYMERS, ESTEVE, FREMAP, FUNDACIÓ BARRAQUER, 
FUNDACIÓ CASA ASIL SANT ANDREU DEL PALOMAR, 
FUNDACIÓ CLAROR, FUNDACIÓ MAMBRE, GRIFOLS, 
HOTEL AC BCN FORUM, HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL 
BELLA LOLA, HOTEL H10 MARINA, HOTEL H10 RACO 
DEL PI, INSTITUT BORJA, INSTITUT QUIMIC SARRIÀ, 
KALARTO, S.L., LABORATORIS ALMIRALL, LIDL, NESTLE, 
MEDIA ADGO, S.L., SERUNION, SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA BARCELONESA D’HABITATGES LIMITADA, 
TRAVEL ZOO, VERITAS, VERTBAUDET, VISIT FLANDERS
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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  ES39 0182 0205 90 0201891291

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

Xifres 2016 del Pont Solidari

Amb la col·laboració de

El servei Pont Solidari de Banc de Recursos va gestionar 
l’any passat 201 donacions a Catalunya (Tercer Sector) 
i al sud, amb un total de 903 serveis realitzats i 161 
tones de material recuperades. Gràcies a la reutilització 
d’aquests materials, vam evitar l’emissió a l’atmosfera 
de 612.576,27 kg. de CO2.

El nombre d’empreses i organitzacions donants va ser 

de 106, mentre que les entitats receptores van ser 155, 
amb una estimació de 7.750 persones beneficiàries. 
La valoració econòmica dels recursos gestionats 
ascendeix a 525.390 €. 

Els destinataris de les donacions per tipus d’entitats 
receptores són: fam/pobresa 14%, infància 11%, gent 
gran 7%, inserció socio-laboral 12%, malalts/sanitat 16 
%, discapacitats 6%, immigrants 19% i la cooperació 
internacional 15%.  


