
El president de Fundació Banc de Recursos, Jesús Lanao, va viatjar aquest estiu 
a Bolívia per visitar les contraparts històriques de la nostra entitat i fer seguiment in 
situ dels projectes actuals. L’estada va durar un mes (del 17 de juliol al 14 d’agost) i va 
cobrir els departaments de La Paz, Santa Cruz i Cochabamba.  

Projecte inclusiu a Santa Cruz
A Santa Cruz, Jesús Lanao va visitar cinc centres educatius de la 

xarxa Fe y Alegría on es duu a terme el Projecte d’Inclusió escolar 
de nens/nenes, adolescents i joves que finança parcialment l’Ajun-
tament de Matadepera. A més, també va visitar tres 
empreses on treballen cinc nois en el marc d’aquesta 
mateixa iniciativa. El projecte consisteix a facilitar 
la integració d’infants i joves amb dificul-
tats d’aprenentatge en escoles i 
empreses ordinàries, superant la 
marginació que suposava anys enrere 
el fet de patir una discapacitat física o 
intel·lectual. 

Visites a Cochabamba
A Cochabamba, les contraparts 

CIPCA i CEDESCO també van rebre el 
president de BdR. CIPCA va confirmar el 
bon funcionament i utilitat dels 18 dipòsits 
metàl·lics d’aigua (atajados) que vam enviar fa alguns 
anys. Per la seva banda, CEDESCO va exposar les dificultats 
que han patit arrel dels esllavissaments de fa 6 mesos. La visita va servir per signar 
el nou Conveni amb la Paeria i preparar la visita de Jesús Gutiérrez, secretari de 
l’ajuntament lleidatà. 

Visita als projectes de Bolívia
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El secretari general de la Paeria viatja a Cochabamba

En el marc de la col·laboració que l’Ajuntament de Lleida manté amb BdR 
i CEDESCO des de 2003, el secretari general del consistori lleidatà, Jesús 
Gutiérrez, es va traslladar a Cochabamba del 4 al 15 de setembre per donar  
suport a l’enfortiment de l’eficiència i transparència de les administracions 
municipals en aquest departament bolivià. El conveni signat per les tres 
entitats amb aquest objectiu preveu la formació de tècnics municipalistes 
i l’assessorament al desenvolupament de polítiques territorials adequades 
a les característiques dels municipis. Cal recordar que, dins el mateix 
conveni, dues tècniques bolivianes van participar el darrer trimestre de 2017 
en un curs de passanties organitzat per BdR, la Regidoria de Participació 
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l’Ajuntament de Lleida i el Centro de 
Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) de Tiquipaya, Cochabamba. 



Bones notícies

Breus 

Davant l’allau de notícies negatives o d’informacions 
falses, val la pena remarcar totes les que són positives 
–n’hi ha moltes!- que, de vegades, no tenen el 
ressò que mereixen. Avui en volem destacar dues: 
el programa “noies íntegres” que es desenvolupa 
a Kyabé (el Txad), amb noies de 12 a 18 anys per 
informar-les de l’ablació i les conseqüències tan 
negatives que comporta; i, en segon lloc, el programa 
d’inclusió d’alumnes amb discapacitats diverses en 
centres educatius de Bolívia, que realitza Fe y Alegria. 
D’aquest darrer hem estat testimonis directes aquest 
estiu. 

Ambdues realitats posen de manifest un desig de 
superació de situacions d’opressió i de marginalitat de 
col·lectius amb risc d’exclusió, un treball professional 
molt important i una implicació de les pròpies persones 
interessades en el seu propi desenvolupament, 
així com les del seu entorn (familiars, educadors, 
companys). Tasca conjunta, amb una significació 
social i una repercussió notable en aquells països.
Reflectir aquestes realitats i donar-los-hi suport és 
un deure i una satisfacció. Cal anar difonent aquestes 
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“Reflectir aquestes realitats  
i donar-los-hi suport 
és un deure i una satisfacció”

> Editorial

La nostra contrapart a Kyabé (Txad), encapçalada 
pel pare Manolo Fortuny sj. va organitzar a l’agost 
una acampada de 10 dies amb 140 noies i “padrines” 
acompanyants per sensibilitzar-les contra l’ablació i 
contribuir a eradicar aquesta pràctica. L’acampada, 
que va rebre el nom de  Le camp de filles intègres 
(El camp de les noies íntegres) es va fer per segon 
any consecutiu al Centre Parroquial de Dingambo 
i va comptar amb adolescents d’entre 12 i 18 anys 
procedents de 14 comunitats rurals i també del centre 
de Kyabé.
Del 2 al 12 d’agost, les joves participants van assistir 
a xerrades informatives de comadrones i infermeres 
sobre les conseqüències de la mutilació genital 
femenina i també van rebre formació d’un treballador 
de la cambra d’estalvis local sobre la gestió de 
l’economia domèstica. Així mateix, una activista 

Campament a Kyabé (Txad) contra l’ablació

Donació de mobiliari del MWC

El Pont Solidari va repartir el 18 de juliol a 11 entitats 
socials mobiliari procedent del projecte Donation 
Room del Mobile World Congress, que va tenir lloc del 
26 de febrer a l’1 de març. El lot de BdR estava integrat 
per 100 tamborets, 56 cadires, 12 taules, 4 charge 
box, 3 mostradors, 3 catifes de cautxú, 2 taquilles, 2 
làmpades, 1 nevera i 
diverses prestatgeries, 
armaris baixos i lleixes. 
L’operació de recollida 
es va dur a terme en 
una nau de Fundació 
Formació i Treball, en-
titat encarregada de 
transportar des de la 
fira els elements donats 
i emmagatzemar-los 
fins a la seva distribució. 
Els receptors van ser Actua Vallès, Associació Apropa’t, 
Associació DAE, Fundació Bayt al-Thaqafa, Fundació 
Marianao, Fundació Privada Autisme GURU, Fundació 
Roca i Pi, Fundació Salut Alta, Fundación Juan Ciudad, 
l’esplai La Fàbrica de Terrassa i el Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu.
Aquest és el segon any que Banc de Recursos rep i 
distribueix elements de mobiliari del MWC. Impulsat per 
GSMA amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el projecte 
MWC Donation Room té com a objectiu reduir la petjada 
de carboni del congrés de telefonia mòbil apostant per 
la reutilització i el reciclatge de materials i equipaments 
mitjançant la donació d’aquests a entitats socials.

del front de dones íntegres de Sarh va parlar sobre 
higiene personal i sobre l’avortament. 
L’acampada va ser tot un èxit, com prova el fet que 
64 de les noies, que ja havien participat en una edició 
anterior, van acceptar fer pública la promesa de no 
sotmetre’s mai a l’ablació.  



Sensibilització a la Fira Agrària de Sant Miquel a Lleida 
En el marc de la 64a Fira Agrària Sant Miquel, que va tenir lloc a Lleida 
del 27 al 30 de setembre, Banc de Recursos va sensibilitzar sobre les 
desigualtats Nord-Sud i la responsabilitat individual i col·lectiva  que 
suposa el malbaratament de recursos davant les necessitats no ateses 
d’una gran part de la població. Així, des del seu estand a la fira, BdR 
Lleida va presentar el servei Pont Solidari a col·lectius professionals 
i entitats que treballen amb codesenvolupament, apostant per la 
incorporació de criteris de sostenibilitat i aprofitament a la filosofia 
empresarial. 
Finançant per l’Ajuntament de Lleida, el projecte de sensibilització 
de Banc de Recursos segueix una doble estratègia. En primer lloc, 
explica i dóna arguments a favor de la reutilització i l’economia 
circular. En segon lloc, ofereix una experiència concreta de recollida i 
aprofitament de materials per al projecte que tenim en marxa al Txad. 
Entenem que aquesta acció de sensibilització és una continuació 
de la tasca ja realitzada anteriorment per Banc de Recursos amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, tot ampliant-la. I alhora 
entronca amb els dos projectes de cooperació al desenvolupament que estem duent a terme actualment a 
l’Àfrica (al Txad i al Senegal).   

Elena Montalvo Ivanovic
Responsable de l’Àrea d’Educació Especial de la 
Departamental de Fe y Alegría Santa Cruz-Bolivia

“És important enfortir l’aplicació 
del programa d’inclusió educativa 
i laboral”

La Dra. V. Elena Montalvo Ivanovic és responsable de l’Àrea 
d’Educació Especial de la Departamental de Fe y Alegría 
Santa Cruz-Bolivia i està a càrrec del Programa d’Inclusió 
Educativa i Laboral de Nens/es i Joves amb Discapacitat en 
Centres d’Educació Regular, Centres d’Educació Tècnica, 
Centres d’Educació Especial i de la inclusió laboral en 
empreses d’aquesta ciutat.

P. En què consisteix aquest programa d’inclusió i quin és 
el seu abast?
R. Consisteix a realitzar inclusió de persones amb 
necessitats educatives especials, és a dir, persones amb 
discapacitat i persones amb dificultats d’aprenentatge en 
l’àmbit educatiu i laboral.
El seu abast té dues àrees d’intervenció, una educativa i l’altra 
laboral. En ambdues es realitza seguiment als processos, 
assessorament i capacitació, prenent com a població 
objectiu a estudiants i/o participants, directors, docents, 
personal administratiu, professionals de suport i pares i mares 
de persones amb discapacitat i dificultats d’aprenentatge [....].

P. Quins suports reben de les institucions públiques bolivianes?
R. Les persones amb discapacitat severa tenen un bonus 
de 250 Bs. donats pel govern, l’atenció mèdica gratuïta en 
centres mèdics estatals, i també compten amb normes que 
afavoreixen la inclusió educativa i laboral a l’administració 
pública i en les empreses privades.

P. Quines dificultats es troben en el dia a dia?
R. Les dificultats més grans són per la manca de coneixement 
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de la discapacitat tant de pares de família com de la societat 
en general, falta molt per sensibilitzar. També la formació i 
capacitació que requereixen les persones amb discapacitat; 
molts volen treballar però no compten amb la preparació 
tècnica mínima. Un altre gran problema és la sobreprotecció 
per part dels pares, que no permeten la independència dels 
seus fills, i aquesta visió de les persones amb discapacitat, 
que en molts casos assumeixen una postura de victimització 
i només volen programes d’assistencialisme.

P. Com es relacionen els companys d’aula amb els que 
tenen alguna dificultat?
R. En la majoria de les aules s’evidencia la inclusió i 
acceptació dels companys de curs, però cal reconèixer 
que tenim molts més problemes amb pares de família dels 
estudiants regulars i amb alguns docents que de vegades 
no volen tenir a l’aula persones amb discapacitat perquè 
consideren que requereixen  un esforç superior.

P. Quines necessitats segueixen sense cobrir?
R. Més recursos humans per poder donar un millor 
servei més eficient, amb més qualitat i calidesa, i la 
implementació d’equipament tècnic i material didàctic 
per facilitar al docent el seu treball d’inclusió educativa, 
ja que normalment la discapacitat també està lligada a la 
pobresa, per això és important enfortir l’APLICACIÓ DEL 
PROGRAMA D’INCLUSIÓ EDUCATIVA I LABORAL.

*Podeu llegir l’entrevista sencera a la nostra pàgina web, 
www.bancderecursos.org



AFFILIATED COMPUTER SERVICES OF SPAIN, S.L.U., 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, AUTORITAT FINANCERA 
ANDORRANA, BIOLÒGIC KALI, CONDIS SUPERMERCATS, 
S.A., ESADE - ESCOLA SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ 
I DIRECCIÓ, ESCOLA RIBAS, ESTEVE, FEDE ROCA 
AUTOMÒBILS, S.L.U., FUNDACIO AGRUPACIÓ, GERÈNCIA 
DE TURISME, COMERÇ I MERCATS, HOSPITAL CLÍNIC, 
HOTEL CATALONIA RAMBLAS, HOTEL COSTA DAURADA 
PARK, HOTEL H10, HOTEL H10 MONTCADA, HOTEL H10 
PORT VELL, MEDIAMARKT, MOBILE WORLD CONGRESS, 
ROMERO POLO, ROTECNA, S.A., SORIGUÉ, TUGUES 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, S.L., WEALTH, S.A.
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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  ES72 2100 0423 9202 0027 9011

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

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

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

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

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

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

TLF
CP

SIGNATURA

Amb la col·laboració de

Altres notícies

Taula de Solidaritat a Matadepera
BdR va participar el dia 1 
de setembre en la Taula 
de Solidaritat organitzada 
a Matadepera amb motiu 
de la Festa Major. Enguany, 
a banda dels materials 
habituals, BdR va exposar 
un rollup sobre el Projecte 
d’Inclusió escolar de nens/
nenes, adolescents i joves 
en centres educatius del 
Departament de Santa Cruz, 
Bolívia, que l’Ajuntament de Matadepera finança 
parcialment i que desenvolupa la nostra contrapart 
Fe y Alegría Bolivia. 
La Taula de Solidaritat es va instal·lar a la Carretera de 
Terrassa i va comptar amb la presència de l’alcaldessa 
de Matadepera, Mireia Solsona, entre la resta de 
visitants.

BdR Lleida va gestionar a l’agost la donació de 40 
matalassos de l’hotel Daurada Park de Cambrils 
a la Fundació Jericó de Lleida. El transport el va 
efectuar gratuïtament l’empresa Tugues Materials 
de Construcció, S.L. La receptora dels matalassos és 
una entitat sense ànim de lucre que atén persones 
desprotegides de la ciutat de Lleida, oferint-los 
allotjament, menjador social, borsa de treball, bosses 
d’aliments, roba i joguines, i ajuts al pagament de 
serveis bàsics entre d’altres prestacions. 

Donació de matalassos


