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Contenidor per a Fe y Alegría Bolívia

Banc de Recursos va carregar el 21 de novembre
un contenidor d’equipament informàtic per a Bolívia
valorat en 30.995,80 €. La tramesa inclou 1.359
pantalles planes LCD, 947 torres de PC, 668 portàtils,
19 servidors, 19 impressores i 3 projectors de vídeo,
a banda de cables d’alimentació, teclats, ratolins i
altres complements donats enguany i l’any passat per
diverses empreses col·laboradores del nostre servei
Pont Solidari. Les operacions de càrrega es van dur a
terme a les instal·lacions de l’empresa Aliance Brother
a Castellbisbal i van comptar amb la participació de
la directora de Banc de Recursos, Rosaura Serentill;
la responsable del Pont Solidari, Maite Ortega; i els
voluntaris Manel Berche, Ramon Figueras, Josep
Martínez i Josep Miralles. La Asociación Reto a la
Esperanza de Girona va prestar així mateix un valuós
suport durant la fase de preparatius de la càrrega, en
la qual també van col·laborar altres voluntaris de BdR.

Pel que fa al finançament de la tramesa, comptem
amb l’ajut de Fundación Probitas, Fundación Roviralta
i l’empresa Ramon Mitjana, S.L.

Xarxa d’escoles d’educació popular
El material està destinat a la xarxa d’escoles que
el moviment d’educació popular integral i promoció
social Fe y Alegría gestiona a Bolívia. Cal destacar
que aquesta institució desenvolupa també el Projecte
d’Inclusió escolar de nens/nenes, adolescents i joves
en centres educatius del Departament de Santa Cruz,
Bolívia, al qual donem suport des de l’any 2014 i que
se centra en la inclusió escolar i laboral d’un centenar
d’infants i joves amb discapacitat (intel·lectual, auditiva,
visual, física, motora o múltiple) de famílies en situació
de desavantatge socioeconòmic del departament
bolivià de Santa Cruz. Fe y Alegría Bolivia gestiona 447
unitats educatives amb un total de 181.000 estudiants.
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Breus

Acord històric

Conveni amb Actua Cooperativa

El Pacte Mundial per a la Migració Segura Ordenada
i Regular aprovat recentment a Marràqueix per la
majoria de països de l’ONU ens sembla important
doncs, per primera vegada, s’afronta de manera
conjunta i consensuada aquesta realitat que afecta a
milions de persones.
Malgrat que no sigui vinculant (i que alguns països
-com els EUA-, no l’hagin signat) l’acord és un marc
molt important per enquadrar la realitat migratòria en
el context mundial i implicar la majoria de països en
polítiques justes i controlables.

“És un marc molt important per
enquadrar la realitat migratòria
en el context mundial”

Atès que els drets humans, proclamats fa 70 anys, són
violats o ignorats en molts països (com el nostre) pot
semblar que aquest nou acord sigui, en la pràctica
“paper mullat”; tanmateix és un punt de referència
per a reclamar davant els estats que no compleixin els
compromisos adquirits.
Solament uns acords -i una legislació- a nivell mundial
pot permetre (i garantir) uns polítiques públiques
unitàries dels països que l’han signat.

Crowdfunding per Remenja’mmm
El dia 31 de desembre vam tancar amb èxit la campanya
de crowdfunding iniciada a finals de novembre per
finançar el projecte Remenja’mmm. L’objectiu era
recaptar 3.000 € a través la plataforma online Ulule
per continuar sensibilitzant contra el malbaratament
alimentari i, alhora, optar a una aportació màxima
del mateix import per part de l’empresa Veritas,
donant habitual del Pont Alimentari. Finalment la xifra
aconseguida va ser de 3.260 €, amb un total de 29
contribuïdors.

BdR i Actua Cooperativa
d’Iniciativa Social van
signar el dia 13 de
novembre un conveni
de col·laboració de
dos anys de durada pel
qual es comprometen
a donar-se suport mutu
en el desenvolupament
dels seus projectes.
La signatura del document va tenir lloc a la seu de
BdR a Barcelona i va comptar amb la presència de
la nostra directora, Rosaura Serentill Renom; i de
l’apoderada d’ACTUA, Sonia Cruz Rivero. En virtut de
l’acord, ACTUA rebrà excedents materials a través del
Pont Solidari de BdR i farà difusió del servei per tal que
la nostra xarxa pugui continuar creixent. Així mateix,
donarà suport a activitats concretes de BdR amb els
recursos de què disposi.

VI Congrés del Tercer Sector
BdR va participar en
el VI Congrés del Tercer Sector Social de
Catalunya, que va tenir lloc a La Farga de
l’Hospitalet el 20, 21 i
22 de novembre sota
el lema “Desigualtats
socials, solucions locals”. La directora de
BdR, Rosaura Serentill;
i la responsable del Pont Alimentari, Mariona Ortiz,
van intervenir al Social Speaker’s Corner en l’àmbit
de Recursos per a Entitats Socials i Voluntariat parlant
dels serveis que duen a terme el Pont Solidari i el Pont
Alimentari.

Nou receptor del Pont Alimentari
El servei Pont Alimentari
compta des de novembre amb un nou beneficiari: la Fundació VIMAR,
que rebrà les minves de
Veritas Palafrugell. La
tasca de VIMAR consisteix
a donar suport a persones
amb discapacitat del Baix
Empordà.

Premi ex aequo amb l’Hospital Clínic de Barcelona
La Fundació Unió Catalana d’Hospitals ens va atorgar el
13 de desembre un premi ex aequo amb l’Hospital Clínic
de Barcelona per la col·laboració en la reutilització de
recursos materials a través del Pont Solidari. L’acte de
lliurament va tenir lloc en el marc dels IX Premis La Unió
a la #innovacioengestio dins la IX Jornada Associativa
organitzada per la Fundació. Concretament, BdR i
l’Hospital Clínic de Barcelona han estat reconeguts
en la categoria d’acció de compromís social d’aquests
guardons. La col·laboració entre ambdues entitats es
remunta als anys 2011-2012, coincidint amb l’inici del
servei Pont Solidari, i ha reportat els següents beneficis:
—Mediambiental: Entre 2011 i 2017 s’ha reciclat un
volum de 592,593 m3 de materials, evitant l’emissió a
l’atmosfera de 11.515 Kg de CO2.
—Social: S’han derivat materials a 61 entitats socials que
atenen diferents col·lectius desfavorits del nostre entorn (discapacitats, malalts, gent gran, immigrants, diverses
dependències, inserció sociolaboral, sense sostre, cooperació internacional, etc.)
—Econòmic: L’Hospital Clínic de Barcelona ha estalviat 8.798,48 € en costos de gestió de residus.

Pers
pec
tiva
Frederic Callís és un “activista solidari” de Gràcia (Barcelona),
impulsor de la plataforma Gràcia Solidària, que aplega les entitats
de cooperació internacional d’aquest districte barceloní.
P. Quan i com va començar la teva activitat solidària?
R. Fa més de 10 anys, com a conseqüència de conèixer una
entitat gracienca, anomenada AASARA, que treballava en
projectes de cooperació a l’Índia, principalment amb nens del
carrer i de les estacions de tren de Bombai.
P. Gràcia Solidària està a punt de constituir-se en Associació.
Amb quines finalitats?
R. Creiem que perquè Gràcia Solidària pugui donar millors
serveis, ha de convertir-se en una entitat jurídica, això ens ha
de permetre poder gestionar tant ajuts institucionals, com
patrocinis d’empreses, programes de formació, o accions de
promoció, difusió i divulgació conjunta. Gràcia Solidària ha de
cobrir les febleses de les entitats i explicar millor la feina que
fan, que és la gran fortalesa de les organitzacions.
P. Quins canvis han viscut les entitats de cooperació
internacional en els darrers anys?
R. Jo destacaria la millora en la gestió, el coneixement sobre
el terreny dels projectes en curs, una gran transparència,
una millora en l’ètica del llenguatge i en el tractament de
la informació. Quant a les entitats que conformen Gràcia
Solidària, també destacaria un elevadíssim coneixement dels
projectes, dels indrets on es treballa i un seguiment continuat,
que és la millor garantia per als donants i socis de les entitats.

“Gràcia Solidària ha de cobrir
les febleses de les entitats i
explicar millor la feina que fan”
Frederic Callís
Impulsor de Gràcia Solidària

P. Algunes persones contraposen la solidaritat amb el Sud a
l’atenció a les persones marginades del nostre entorn... Com
ho veus?
R. Crec que no s’ha de contraposar mai. Cadascú que participi i
col·labori amb els projectes i entitats que li semblin més adients,
o amb els que tingui més afinitat. Jo personalment sóc del
parer que aquí a casa nostra tenim recursos i estructures més
que suficients per resoldre aquestes mancances, per mi sols és
una qüestió de prioritats i de voluntat política.
P. La situació al Sud depèn fonamentalment del Nord? Què
caldria treballar allà i aquí?
R. Allà cal prioritzar els projectes d’escolarització i de salut,
formant educadors, nutricionistes, fisioterapeutes, etc. Aquí
caldrà posar remei a l’oblit permanent de quasi la totalitat de
mitjans de comunicació sobre la cooperació internacional.
Avui en dia la cooperació arreu del món és un sector econòmic
important, que crec és mereixedor d’un tractament igualitari a
altres sectors com el de la salut, la gastronomia, el cinema, el
teatre, o l’oci en general...
P. Quin missatge vols afegir als lectors?
R. Que la cooperació és feina de tots, cal que cerquem en el
nostre entorn immediat i segur que trobarem gent que de manera
anònima i amb molt d’esforç està treballant perquè altres en
algun indret del món tinguin una vida digna. Catalunya es un país
amb un gran teixit associatiu, també en l’àmbit de la cooperació,
amb organitzacions de petit format que ens acolliran amb els
braços oberts, com a voluntaris, simpatitzants o donants.

Altres notícies

Obituari
El passat 13 de desembre ens va deixar en Manel
Carrera, responsable de voluntaris de la nostra entitat.
La seva dedicació, durant 10 anys, ha repercutit molt
positivament en diversos projectes, principalment a
Bolívia. Moltes gràcies, Manel!

Donació d’ordinadors a Talma
BdR Lleida ha lliurat a l’Associació Talma de Juneda
cinc ordinadors reparats i posats al dia per professors
i alumnes de l’Institut Caparrella de Lleida. Els equips
procedien d’una donació d’Iltrida Viatges a la nostra
Fundació. Talma és una associació sense afany de lucre
amb quatre dècades d’història que té com a finalitat
l’atenció, el suport i la prestació de tot tipus de serveis
a persones amb discapacitats, trastorn mental i/o risc
d’exclusió social de la comarca de Les Garrigues. Els
ordinadors lliurats per BdR es destinaran a Apunt, el
servei de formació i inserció laboral de Talma.
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Amb la col·laboració de

ALTABIX SOLUTIONS B.V., BADALONA SERVEIS
ASSISTENCIALS (BSA), BAYT AL THAQAFA, BRITA IBERIA,
S.L., CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR, CIA. BEBIDAS
PEPSICO, S.L., COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I
INFERMERS DE BARCELONA, DUQUES DE BERGARA,
S.L., ESTEVE, FACTIVA BUSINESS INFORMATION S.L.,
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA, FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES
DE CATALUNYA, FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL,
FUNDACIÓN PROBITAS, FUNDACIÓN ROVIRALTA,
GREENPOWER MONITOR SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN
S.L., GRUPO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL GMV, S.A.,
HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL ATRIUM PALACE BARCELONA,
INSTITUT AUSIÀS MARCH, INSTITUT MUNICIPAL
D’URBANISME - AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSTITUT
QUÍMIC DE SARRIÀ, INTERCENTROS BALLESOL, S.A.,
JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA, LABORATORIO STADA,
S.L., MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA,
S.A., NESTLÉ ESPAÑA, S.A., RAMON MITJANA, S.L., SBC
SERVICIOS BÁSICOS DE CONGRESOS, S.L., SHAOXING
NEWIDEA GARMENT CO.,LTD., STERLING RELOCATION LTD.,
UNIBAL RODAMCO RETAIL SPAIN, S.A. (SPLAU), UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA, VACACIONES EDREAMS, S.L.,
VISTA PRINT, B.V., WATER & PROCESS TECHNOLOGIES &
SOLUTIONS SPAIN, S.L., YAZAKI EUROPE LTD

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 ES72 2100 0423 9202 0027 9011
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

