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II Jornada de diàlegs Entitat-Empresa
La innovació per a la sostenibilitat, l’economia circular i la col·laboració
entre empreses i entitats en la consecució d’aquests dos objectius van centrar
la II Jornada de diàlegs Entitat-Empresa, que va tenir lloc el 13 de març a
ESADE Fòrum a Barcelona. L’acte, organitzat per BdR amb la col·laboració
d’Ecoembes, ESADE i l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, va comptar amb la
participació de 14 ponents i d’uns 200 assistents. La inauguració de la Jornada
va anar a càrrec d’Ignasi Carreras, director de l’Institut d’Innovació Social
d’ESADE; i Pilar Chiva, directora d’Economia Circular de l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC).
Ponència principal i diàlegs
Després dels discursos de presentació, va arribar la ponència de Sònia Ruiz,
sòcia fundadora de NOIMA i col·laboradora acadèmica de l’Institut d’Innovació
Social d’ESADE. El bloc de diàlegs entre entitats i empreses va estar encapçalat
per Elisabet Bergés, del departament de sostenibilitat d’Aigües de Barcelona,
que va parlar sobre la reutilització d’àrids procedents d’obres de canalització.
El director de Veritas, Silvio Elias; i la responsable del servei Pont Alimentari de
Banc de Recursos, Mariona Ortiz, van explicar les accions que duen a terme
per reduir el malbaratament d’aliments i els resultats de la col·laboració iniciada
fa un any. A continuació van parlar el gerent de La Fundació Rubricatus, Jordi
Garcia; el sotsdirector de Turisme de Barcelona, Albert de Gregorio; i les
representants de Deriva 360 i Tàndem Social, Luchi García i Micaela Villaverde
respectivament. El gerent d’Ecoembes a Catalunya, Jordi Pietx, va exposar el
Pla d’Acció Social 2020 de l’entitat en el sector dels residus i el reciclatge.
Reflexions finals i cloenda
El President de la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact), Àngel
Pes, va pronunciar les reflexions finals de la Jornada reivindicant la importància
d’incloure els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) en el propòsit
de les empreses. El president de BdR, Jesús Lanao; i la Directora Associada
de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, Sonia Navarro, van cloure la Jornada
amb les seves intervencions. Lanao va alertar sobre la dinàmica actual del
superconsum i va parlar sobre les desigualtats que persisteixen. Al seu torn,
Navarro va demostrar el seu convenciment que “la universitat ha de ser un
espai per inspirar la gent jove i donar-los eines per cocrear el futur”.
Aquesta és la segona jornada que BdR organitza en el marc de la campanya
de sensibilització en RSE col·laborativa. La primera jornada, sobre gestió de
residus i recursos, va tenir lloc el 28 de març de 2017 al Palau Robert de
Barcelona.

> Editorial
Una xacra mundial
Segons la FAO, un terç dels aliments que produïm (a
nivell mundial) es llencen; des dels camps de conreu
fins als congeladors domèstics passant pel que es
destrueix per “superproducció”, o el que es fa malbé
en magatzems.
El més greu: que aquest malbaratament és fruit del
model de producció i consum que tenim. Cal que
l’alimentació sigui considerada com una necessitat
i un dret universal i no una mercaderia amb la que
es pot especular; tothom l’hauria de tenir garantida,
independentment del seu poder adquisitiu.

“No podem acceptar que
la carència alimentària sigui un
motiu més de segregació”

La sostenibilitat del planeta depèn (en bona part)
d’una producció racional dels aliments necessaris per
a que ningú estigui subalimentat i d’una distribució
correcta, que comenci amb les produccions pròpies
de proximitat i amb uns hàbits de consum vers un
món més just i sostenible.
“L’assistència alimentària” ha de ser substituïda per
uns mecanismes que parteixin dels principis anteriors,
tenint en compte els drets de totes les persones als
elements bàsics per a viure com a tals: alimentació,
salut, educació, habitatge, lleure, etc. I això encarat
d’una manera integral. No podem acceptar que la
carència alimentària sigui un motiu més de segregació
personal i social.

Ordinadors per a Bolívia
BdR està ultimant els preparatius per a la tramesa en
les properes setmanes d’un contenidor d’equipament
informàtic destinat a Fe y Alegría Bolivia. L’enviament
inclourà ordinadors de sobretaula, portàtils, pantalles i
tablets donats aquest trimestre per Nestlé, IQS, ESADE,
DKV Integralia, Grup Mutuam i la Fundació Privada
Joaquim Molins Figueras a través del Pont Solidari.

Breus
Conveni amb Factoria F5
El president de BdR,
Jesús Lanao; i el
president de l’Associació
Factoria F5, Guillaume
Thureau, van signar el
27 de març un conveni
de col·laboració en
virtut del qual Factoria
F5 rebrà materials i
productes procedents de donacions realitzades a
través del Pont Solidari. L’acord té una durada inicial
de dos anys. Factoria F5 és una associació nacional
sense ànim de lucre que ofereix formació inclusiva
i solidària a persones en risc d’exclusió social
qualificant-les professionalment en el sector digital.

Empresa Solidària 2017
L’empresa col·laboradora de Banc de Recursos
TEYME Tecnología Agrícola va rebre el dia 20
de febrer la distinció
d’Empresa Solidària que
l’Ajuntament de Lleida
atorga a les firmes
més sensibles davant
les necessitats de les
entitats locals del Tercer
Sector de Lleida. En el nostre cas, TEYME ens va donar
l’any passat material valorat en 2.400,15 € que es va
destinar al projecte agrícola de l’escola de Tatemoë a
Kyabé (el Txad).

Donació del parament de 12 pisos
El Pont Solidari de
Banc de Recursos va
repartir els dies 20 i 21
de febrer el mobiliari,
electrodomèstics i altres
elements de parament
de la llar d’un edifici de 12
pisos ubicat al barri del
Born de Barcelona. Les
entitats receptores van
ser Fundació Formació
i Treball, Asociación Reto a la Esperanza de Girona i
Fundació Roca i Pi de Badalona. La gestió de l’oferta
i distribució de tot el material es va fer en només una
setmana.

Resultats del Pont Alimentari l’any 2017
El servei d’aprofitament alimentari va derivar 249.058 kg d’aliments a entitats socials necessitades
El Pont Alimentari va quadruplicar
l’any 2017 els quilos d’aliments
frescos i secs aprofitats respecte
a 2016. En total, l’any passat vam
derivar a entitats socials 249.058 kg
d’aliments, una xifra quatre vegades
més gran que els 63.805 de l’exercici
anterior. Aquest resultat ha estat
possible gràcies a la incorporació
de 54 nous establiments al projecte,
de manera que ara ja comptem
amb 76 botigues participants. Les
empreses que ens donen els seus aliments excedents
periòdicament són Bonpreu, Ecoveritas, Condis,
Consum i Bofrost. Pel que fa a les entitats socials
receptores, han passat de 17 a 34.
Quant a l’abast geogràfic del projecte, ens hem anat
expandint fora de Barcelona i l’àrea metropolitana.

Pers
pec
tiva
Egueiro és una entitat social dedicada a la rehabilitació,
formació i reinserció de persones amb problemes de
drogodependències. Col·labora amb Banc de Recursos en el
projecte Pedals Solidaris, que consisteix a recollir excedents
alimentaris de diferents supermercats i aproximar-los a
entitats socials en bicicletes reciclades pels usuaris del pis
amb suport Can Coroleu. Parlem amb Guillem Pera Loscos,
educador d’aquest pis ubicat al barri de Sant Andreu de
Barcelona.
P. Breument, ens pots dir la tasca que fa Egueiro?
R. Atendre persones amb problemes de drogodependències a partir d’un programa terapèutic de llarga estada.
El tractament consta de tres fases, dues primeres que es fan
en una comunitat terapèutica, és a dir, en un entorn aïllat
on l’usuari té nul o poc contacte amb l’exterior. Finalment la
tercera fase, la qual consisteix en la reinserció social i laboral
dels usuaris. Aquesta es realitza en un pis amb suport en
un entorn urbà, on els usuaris tenen un contacte diari amb
l’exterior i són acompanyats per l’equip terapèutic.
P. Què us aporta la col·laboració amb Banc de Recursos?
R. Ens aporta una rutina diària a partir d’una tasca prelaboral de caire social que, no només beneficia als usuaris
que la realitzen, sinó que té un impacte positiu a la societat.
Els usuaris treballen aspectes com la rutina laboral, la
responsabilitat, el compromís, el treball en equip i la presa
de decisions, entre d’altres.

Així, el Pont Alimentari ara també
té activitat a l’Hospitalet, Sant Boi,
Sant Cugat, Castelldefels, Sitges,
Terrassa, Blanes, Vic, Girona, etc.
Col·laboracions
De 2017, destaquem les col·laboracions amb Andròmines i Egueiro,
amb qui hem teixit una aliança per
la qual ens ofereixen transport en
bicicleta i, a canvi, reben aliments
cuinats i frescos. També volem
ressaltar l’inici de la col·laboració amb l’Hospital de
Can Ruti, que ha estat pioner en aprofitar els excedents
cuinats gràcies a l’interès del centre i a les bones
pràctiques de l’empresa ARCASA.
Finalment, l’any 2017 hem començat a participar en el
projecte europeu EcoWaste4Food.

“El més important és
que el conjunt de la societat
prengui consciència”
Guillem Pera Loscos
Educador

P. Els “Ponts” Solidari i Alimentari són un pegat necessari?
Com haurien d’evolucionar?
R. Tothom hauria de tenir accés a l’aliment, com a
necessitat bàsica que és, però malauradament no és així.
Per això la tasca solidària que realitzen moltes entitats en
aquest sentit, és necessària. Seria positiu que no només la
portessin a terme les entitats socials sinó també el conjunt
d’empreses del sector alimentari i en definitiva, la societat en general. També seria bo que les administracions
públiques contribuïssin més a motivar la tasca de moltes
entitats i a aplicar més mesures per reduir el malbaratament
alimentari.
P. Sou prou coneguts i reconeguts a nivell de administracions públiques i de la societat?
R. Egueiro compta amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i és membre de diferents òrgans del Departament
de Justícia. Forma part d’altres òrgans institucionals i
compta amb diferents premis i reconeixements, entre els
quals la Creu de Sant Jordi 2015 de la Generalitat.
P. Quin són els punts més importants a treballar cara a un
món més just, solidari i sostenible?
Penso que el més important és que el conjunt de la societat
prengui consciència i aprengui a viure d’una manera més
austera. Si tothom aportés el seu petit gra de sorra seria
fantàstic. D’altra banda penso que l’administració pública és
qui ha de potenciar aquesta tasca de conscienciació.

MWC Donation Room

Altres notícies

Banc de Recursos ha col·laborat per segon any
consecutiu amb el projecte Donation Room del Mobile
World Congress, que es va celebrar a Barcelona del 26
de febrer a l’1 de març de 2018.
Aquesta iniciativa té com a objectiu reduir la petjada
de carboni del Congrés i va sorgir l’any 2016 impulsada
per GSMA amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Per reduir l’impacte del Mobile en el medi ambient,
s’aposta per la reutilització i el reciclatge de materials i
equipaments donant-los a entitats socials.
En l’edició de 2017, GSMA va donar més de 13,2 tones
de mobiliari i 19,3 tones de materials de construcció
a un total de 20 entitats, entre les quals Banc de
Recursos. La logística de l’operació va anar a càrrec de
Fundació Formació i Treball i va ocupar durant 12 dies
a 14 persones en situació de vulnerabilitat. Pel que fa a
BdR, va rebre 161 elements que va redistribuir a través
del Pont Solidari a 18 entitats del Tercer Sector Social.

Festa anual del voluntariat de BdR

Amb la col·laboració de

Banc de Recursos va celebrar el 22 de febrer la Festa
anual del Voluntariat, que enguany va tenir lloc a la
seu d’acidH a Barcelona. L’esdeveniment va aplegar
38 voluntaris/es, treballadors/es i patrons/es de l’entitat, amb una bona mostra de la delegació de Lleida i
amb la presència dels nostres voluntaris de Vic, que
s’encarreguen de mantenir la base de dades de BdR.

Agraïments

D.L.: B-53132-2006

ALTA COSMÈTICA, S.L., ARQUISERRA, BAKERY IBERIAN
INVESTMENTS, S.L.U., CARTERA DE INVERSIONES CM, S.A.,
CIA. BEBIDAS PEPSICO, S.L., BONPREU, CLÍNICA SAGRADA
FAMÍLIA, CONDIS SUPERMERCATS, S.A., CONSUM,
ESADE, ESCOLA TABOR DE LA INSTITUCIÓ BELLSOLÀ,
FUNDACIÓ DKV INTEGRALIA, FUNDACIÓ FORMACIÓ
I TREBALL, FUNDACIÓ JOAQUIM MOLINS FIGUERAS,
GRUP MUTUAM, HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL ATENEA
VALLÉS, HOTEL DOLCE SITGES, INSTITUT QUÍMIC DE
SARRIÀ (IQS), IPSEN PHARMA, S.A., NESTLE ESPAÑA, S.A.,
PATRONAT RIBAS FUNDACIÓ PRIVADA, URÍA MENÉNDEZ
ABOGADOS,S.L., VACACIONES EDREAMS, S.L., VERITAS

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

