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Solidaritat de les terres de Lleida
Dissabte 8 de juliol, a les instal·lacions de la
Cooperativa Fruits de Ponent d’Alcarràs (Lleida), es va
carregar un contenidor amb una sèrie d’equipaments
agricoles i sanitaris: 2 tractors, 1 remolc, subsoladors,
equips de bombeig d’aigua i de rec, plaques solars,
ecògraf, materials sanitari, escolar i esportiu i
complements agricoles, amb destinació a l’Escola
Agricola de Tatemoë, de la localitat de Kyabé (Txad).
El dia anterior, aprofitant l’arribada de tota la
càrrega, es convocà a totes les persones representants
de les institucions i empreses que han col·laborat en
l’expedició (amb materials i aportacions econòmiques)
per agrair-los la seva inestimable participació.
Aquesta expedició s’emmarca dins la cooperació
tècnica amb aquell país africà, iniciada remotament
l’any 2000 (amb un projecte finançat per l’Ajuntament
de Lleida) i represa l’any 2012, tot col·laborant amb
l’ONG Misión y Desarrollo para Goundi per a donar
suport a l’Association Handicapés Physiques de
Goundi.
El suport a la població txadiana comprèn la tramesa
d’aquests equipaments i l’assessorament tècnic sobre
el terreny: viatge dels voluntaris de terres lleidatanes
pel muntatge i la formació/capacitació en el maneig
dels mateixos (tractors, plaques solars, bombes
sumergibles), implementació d’un hort, selecció de
llavors i optimització dels recursos propis.
Tota aquesta tasca és fruit dels esforços de molta
gent: institucions i empreses (donació d’equipaments,
cessió d’espais, assessorament tècnic, aportació
económica), particulars i l’equip de voluntaris que,

amb esforç i entusiasme, han aconseguit que la
tramesa i el projecte sigui un exemple de solidaritat
col·lectiva de les terres de Lleida. Gràcies a tots!

El Pont Solidari arriba a Gàmbia
Durant el mes de maig es va lliurar
material ortopèdic divers donat
pel Pont Solidari a l’Hospital de
Banjul (Gàmbia). En la recepció
van estar presents autoritats
del país. Aquesta donació és
un exemple del treball en xarxa
del Pont. Amics de Gàmbia, la
contrapart receptora, és un petit
grup que ajuda la gent i sobretot

els nens més desfavorits d’aquest
país. El material el va fer arribar
Conductors Solidaris de Catalunya, ONG que transporta ajuda
humanitària i solidària a zones
en conflicte o necessitades.
Està formada per conductors,
mecànics, logistes i voluntaris en
general disposats a treballar per
als col·lectius que ho necessitin.

> Editorial
Continuar cooperant
La cooperació internacional ha tingut un recorregut
ampli i variat. Les ONG que la vam promoure al nostre
país hem viscut processos diversos per tal d’encertar
en el que havíem de fer i com calia fer-ho. Projectes,
programes, sensibilització i denúncia han format part
de la nostra acció.
En les anàlisis globals i en el treball al Nord i al Sud,
s’ha anat veient no solament la interdependència de
processos i actuacions, sinó també la necessitat de
treballar i lluitar per un món diferent a tot arreu, atès
que les causes de la desigualtat i la injustícia són les
mateixes. D’ací neix la Justícia Global com a objectiu
(o teló de fons) de la nostra tasca, que abasta diversos
fronts.

“El treball sobre el terreny
ens ensenya una realitat diferent
i ens ajuda a canviar la nostra’”

Amb l’experiència dels anys i tenint en compte tots
els vessants creiem que el treball concret sobre el
terreny (voluntaris, tècnics, etc.) continua essent molt
important, doncs ens ensenya una realitat diferent (la
vida, la “gran mestra”) i ens ajuda a canviar la nostra.
Cal continuar cooperant, aprenent els uns dels altres i
lluitant conjuntament per un “altre món”.

Breus
II Solidarity Day d’ESADE
El dia 25 d’abril va tenir lloc
a l’auditori de Creapolis a
Sant Cugat el II Solidarity
Day d’ESADE, que enguany
es va centrar en el consum
responsable des de tres
perspectives:
l’eliminació
de plàstic, la reducció dels
residus d’aliments i el comerç
just. L’objectiu és sensibilitzar
la comunitat acadèmica per fomentar la reflexió i
l’interès en la millora del nostre món en la nostra vida
diària. L’activitat va aplegar unes 120 persones.

6a Trobada Fem Xarxing
Banc
de
Recursos
va
participar el dia 5 de maig en
la 6ª Trobada Fem Xarxing
Com podem reconstruir
junts
una
economia
circular?, que va tenir lloc
al Born Centre Cultural de
Barcelona.
Organitzada
per
Barcelona+sostenible.
La
jornada
va
brindar
l’oportunitat a BdR i al centenar d’entitats participants
de poder fer networking entre les organitzacions
membres de la xarxa. L’objectiu era donar-se a
conèixer per intercanviar, descobrir i crear sinergies
entre un conjunt d’entitats que treballen per la
sostenibilitat.

Nous convenis de col·laboració per estendre la xarxa del Pont Solidari
Fundación Juan Ciudad, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) i Deloitte Consulting han
signat aquest trimestre convenis de col·laboració
amb Banc de Recursos. Les dues primeres entitats
s’han compromès a enfortir el treball en xarxa amb
el Pont Solidari, Juan Ciudad com a receptora (ja
des de fa uns anys) i el CFC fent difusió de la nostra
tasca entre els seus col·legiats per augmentar les
donacions de material. La signatura d’aquest dos

acords va tenir lloc els dies 8 de juny i 29 de maig
respectivament.
Per una altra banda, Deloitte Consulting ens està
assessorant gratuïtament en la fidelització dels
nostres usuaris, identificació de col·laboradors
potencials i millora de vies i arguments per fomentar
la relació amb empreses i entitats incorporant els
missatges de sensibilització i estalvi econòmic.

Conveni amb l’Hospital Germans Trias i Pujol
L’acord preveu l’aprofitament de 45 kg setmanals d’aliments excedents cuinats al centre
El Pont Alimentari ha signat aquest juny un conveni
amb l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i
l’empresa ARCASA, que gestiona el servei de cuina
en aquest centre, per tal d’aprofitar els excedents
alimentaris que es generen a l’hospital i donar-los
a l’entitat social de Badalona Amics del Gorg Mar.
L’acord preveu l’aprofitament de 45 kg d’aliments
cuinats cada setmana i compta amb la col·laboració
logística d’Andròmines per a la distribució d’aquests
excedents.
Cal destacar que es tracta de la primera iniciativa
d’aquestes característiques en un hospital de tercer
nivell a Catalunya.
Per una altra banda, el Pont Alimentari va signar el dia
27 d’abril un conveni amb l’Associació Egueiro, que
atén persones amb transtorns addictius i col·labora en
les recollides i distribució de minves dels supermercats
donants mitjançant la proposta de Pedals Solidaris,
bicicletes amb carretons incorporats.

Pers
pec
tiva
Ramón Ribas, jesuïta, ha estat 30 anys vivint i treballant
al Txad. Actualment és voluntari de Banc de Recursos
a Lleida.
P. Què vas aprendre en la teva llarga estada a l’Àfrica?
R. Una mica d’humilitat. Ens creiem que “els blancs”
som els més intel·ligents, els més avançats… i quan et
trobes allà et sents petit, inútil, com un nen que ha de
començar a aprendre-ho tot, fins i tot parlar. També
he après que les paraules de Jesús són veritat. Ell va dir
“feliços els pobres”. Malgrat no tenir res, sempre estan
contents. I conviure amb ells et fa sentir el cor alegre i
lleuger.
P. Quins són els problemes principals d’aquest immens
continent i quin futur li veus?
R. Tenen un endarreriment material i tècnic enorme,
degut a la tracta d’esclaus i a la colonització. El nostre
alt nivell de vida es fonamenta en els tresors humans
i materials que hem extret d’aquest continent tan ric
en matèries primes: coltan, alumini, coure, petroli,
urani, diamants.... El primer problema és que es deixi de
seguir explotant aquest continent: només amb això el

Signatura
del conveni
amb Egueiro

“Les ONG han de donar la mà
per remuntar el retard, amb
respecte i sense paternalisme”
Ramón Ribas
Jesuïta

seu futur serà excel·lent.
P. La cooperació de les ONG, per on hauria d’anar?
R. Crear consciència històrica a casa nostra i voluntat
de reparar. No és necessari publicar les misèries, sinó
denunciar les causes. Aquestes fotos de nens afamats
mouen el cor un moment i després ràpidament les
oblidem. Les ONG han de descobrir com donar la mà
per ajudar a remuntar el retard, amb el màxim respecte
i sense paternalisme...
P. Quina tasca específica pot fer Banc de Recursos al
Txad i en altres països africans?
R. Apuntalar les idees i projectes que sorgeixen de la
base i per la base. Penso que el Pont solidari resumeix
bé la tasca específica del BdR.
P. I a casa nostra?
R. Tenim el tercer món entre nosaltres amb tots els
emigrants que s’han refugiat a casa nostra. Tots hem
de col·laborar a crear un esperit d’hospitalitat i acollida
i no d’hostilitat.

Projecte Tractor

Altres notícies

El passat 30 de maig vam participar en la presentació
de la Proposta de criteris per avançar cap a un model
per garantir el dret a l’alimentació adequada a la ciutat
de Barcelona en el marc del Projecte Tractor Barcelona
Garantia Social. Posteriorment hi va haver lloc per a
un debat molt interessant que esperem serveixi per
avançar cap a una ciutat més equitativa i sostenible.

‘Remenja’mmm’, al Tast a la Rambla

El dia 11 de juny vam presentar conjuntament amb
Rezero la campanya Remenja’mmm al Tast a la
Rambla de Barcelona.
El Grup GSR ens va cedir un espai privilegiat donantnos la possibilitat de parlar sobre malbaratament
alimentari i iniciatives per evitar-lo o reduir-lo, una de
les quals és Remenja’mmm.

Amb la col·laboració de

Agraïments
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AGBAR FUNDACIÓ, ARCASA. ARTELISTA WORLDWIDE, S.L.,
ASEPEYO. CEVAGRAF, SCCL, CLINICA SAGRADA FAMILIA,
S.A., CORPORACIÓN EMPRESARIAL BARCELONESA, S.L.
(COEMBA), CREU ROJA, ESADE, ESTEVE, FIRMENICH, S.A.
FREMAP, MUTUA COLABORADORA, FUNDACIÓN SALUD Y
COMUNIDAD, HOSPITAL CLINIC, HOSPITAL UNIVERSITARI
GERMANS TRIAS I PUJOL, HOTEL AC FORUM, SOLER &
PALAU VENTILATION GROUP, VACACIONES EDREAMS, S.L.,
VOSS, S.A.U..
DONANTS CONTENIDOR TXAD
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS, AJUNTAMENT DE LA
GRANADELLA, AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA,
CLUB LLEIDA ESPORTIU, CONSTRUCCIONS ROMERO
POLO, S.A., COOPERATIVA FRUITS DE PONENT, FUNDACIÓ
PROBITAS, HIDROILLEIDA, LUQSA FITOSANITARIS
(JAUME PINYOL), LLAVORS FITÓ, REGOBER, SERRAT
TRITURADORAS, TEYME I DIVERSOS DONANTS PARTICULARS

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 .................................................................................. TLF ....................................
POBLACIÓ .................................................................................. CP ....................................
NÚM DE COMPTE .....................................................................................................................
................................................................... SIGNATURA
DATA

Núm. de compte Banc de Recursos ES39 0182 0205 90 0201891291
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

