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Tot recordant la feina feta i encarant els reptes que 
tenim actualment volem agrair a tots els que heu 
fet i feu possible la tasca comuna dels “Ponts” entre 

Celebrem el 20è aniversari de Banc de Recursos

donants i receptors: voluntaris, socis, empreses, 
institucions públiques i privades, ONG, mitjans de 
comunicació, etc. 

Per això us convidem a la: 

Festa dels 20 anys! 
Dia: 10 de novembre, a les 19:00 h. 

Lloc: Espai Jove la Fontana – Gran de Gràcia 190-192  de Barcelona (Sala d’Actes)

Tindrem presentacions, actuacions, agraïments i un pica-pica per poder compartir amb joia aquesta efemèride.
Us agrairem que CONFIRMEU la vostra assistència.
L’aforament és limitat. APUNTEU-VOS, SI US PLAU!

(En breu rebreu un full desplegable en el que exposem els projectes que estem duent a terme)



Agraïment múltiple Congrés del Tercer Sector

Breus 

Celebrar aniversaris suposa recordar, fer “balanç”… 
però, per sobre de tot, agrair. 

La nostra “aventura” tenia per objectiu fer de “pont” 
tècnic i formatiu entre persones i institucions del 
nostre entorn (del “Nord”) i les de països amb menys 
recursos (del “Sud”). Voluntaris i equipaments viatjaven 
a diversos països -especialment Bolívia i el Txad- per 
tal de contribuir a una millora de les condicions de 
vida dels seus habitants.

La situació dels  darrers anys ha comportat que 
els destinataris majoritaris dels recursos siguin els 
col·lectius de les nostres ciutats. Estem treballant 
coordinadament amb les institucions socials que els 
atenen.

Suma d’esforços, intercanvi de coneixements i 
d’experiències, món més just i sostenible. Així podriem 
definir la nostra tasca en aquests 20 anys i escaig que 
portem amb els nostres “ponts”. 

Cal agrair (agrair-nos) tot el que hem après, el que 
hem fet plegats, els suports professionals, humans, 
econòmics i institucionals. I també recordar els 
voluntaris que ja no són entre nosaltres i que van 
posar el seu esforç i la seva il·lusió al servei dels altres.
Amb aquest esperit i aquesta il·lusió continuem 
treballant per a un món més just i sostenible!

Els dies 14, 15 i 16 de 
juny va tenir lloc a 
Barcelona el V Congrés 
del Tercer Sector Social 
de Catalunya, que 
enguany remarcava la 
importància de traduir 
el creixement de les 
societats modernes 
en creixement social, 
dignitat i benestar per 
a tothom. Banc de Recursos va presentar en l’espai 
Àgora d’experiències els projectes Pont Solidari i Pont 
Alimentari com a exemples d’iniciatives per combatre 
la pobresa i l’exclusió social. El Congrés va acollir 
també diversos col·loquis i debats i una mostra de 
les 35 federacions d’entitats membres de la Taula del 
Tercer Sector Social de Catalunya.

“Cal agrair tot el que hem après,
el que hem fet plegats, 
els suports rebuts de tota mena”

> Editorial

Trobada ‘Fem Xarxing’

BdR va participar el dia 
17 de juny en la jornada 
Fem xarxing, que es va 
celebrar al Born Centre 
Cultural de Barcelona. El 
Pont Alimentari va estar 
present per primera 
vegada en aquesta fira 
juntament amb el Pont
Solidari.
Diverses persones es 
van interessar pel bon 
funcionament d’aquests dos serveis de BdR en una 
trobada que va fomentar les relacions entre entitats 
per enfortir les xarxes socials del Tercer Sector. També 
es va presentar la xarxa B+S pel clima.

Taula rodona sobre aprofitament

L’Auditori de la Casa Asil de Sant Andreu del Palomar, 
donant habitual del Pont Alimentari, va acollir el 
5 de juliol la taula rodona Sinergies per reduir el 
malbaratament a les escoles. L’objectiu era engrescar 
més centres i empreses de cuina a participar en el 
projecte, de manera que 
es pugui fer xarxa i donar 
resposta a necessitats 
socials reduint el malba-
ratament de menjar en  
bon estat.

Conveni de col·laboració amb NSF

BdR i la Fundació Prevenció de Residus i Consum van 
signar un conveni amb Nutrició Sense Fronteres el 15 de 
setembre per sumar esforços en la tasca de combatre 
el malbaratament alimentari a Catalunya. L’acord és 
fruit d’una confluència d’interessos i necessitats del 
Pont Alimentari i Barcelona Comparteix el Menjar, i 
pretén aprofitar les sinergies entre ambdós projectes. 

Estem preparant una campa-
nya de sensibilització dirigida 
al sector de la restauració i la 
creació d’una marca/segell 
comú.



Com cada any, la delegació lleidatana 
de BdR ha estat present en la Fira de Sant 
Miquel, que ha celebrat la seva 62 edició del 
29 de setembre al 2 d’octubre als Camps 
Elisis de la ciutat. Cal destacar la signatura 
d’un conveni amb el Patronat de Fira de 
Lleida el dia 1 d’octubre, que oficialitza el 
vincle amb la fira de maquinària agrícola i en 
garanteix la continuïtat en el futur. En virtut 
de l’acord, BdR disposarà d’un espai a la Fira 
Agrària de Sant Miquel des del qual captarà 
recursos materials (tractors, remolcs, etc.) i 
humans (voluntaris) per cobrir les necessitats 
agràries de països empobrits. Per la seva 
banda, la Fundació es compromet a derivar 
equipaments i materials que puguin ser útils 
a ONGs que treballen amb projectes concrets al Sud o 
a entitats socials de Lleida, i a conscienciar i sensibilitzar 
als assistents a la Fira Sant Miquel i Eurofruit vers a la 
reutilització de màquines i equipaments agrícoles en 

BdR Lleida signa un conveni amb Fira de Lleida i es beneficia de la cessió d’un local a Príncep de Viana

Fira de Sant Miquel i cessió d’un local a Lleida

bon estat per a projectes de cooperació i per entitats 
socials que els necessitin.
També a Lleida, l’empresa Proyectos e Instalaciones 
Altés, S.L. ens ha cedit un local al carrer Príncep de 
Viana que servirà com a magatzem de materials donats.

Andrés Ferrán
Voluntari de Banc de Recursos

Andrés Ferrán és el voluntari en actiu més veterà de Banc 
de Recursos. Va ser el primer (el 1995) i, amb 87 anys, 
continua portant la comptabilitat de l’entitat. 

P. Com a voluntari més veterà, que  destacaries de BdR?
R. La durada de l’entitat, considerant les adversitats que 
hem superat en aquests anys... Hem hagut de lluitar molt 
per poder estabilitzar-nos. Al principi no rebíem quasi cap 
ajuda i vam passar per greus dificultats econòmiques. 

P. Com vas arribar a Banc de Recursos?
R. Per mediació de la Generalitat (sóc el Voluntari Gran 
núm. 31.208). Banc de Recursos va ser la primera i única 
entitat amb la qual em vaig entrevistar. Feia 10 anys que 
estava prejubilat i van contactar amb mi per oferir-me 
una tasca de voluntariat relacionada amb els números i 
la Comptabilitat, que era el que havia fet tota la vida. Des 
llavors estic aquí.

P. Què han significat aquests 21 anys per a tu?
R. La satisfacció d’haver pogut ajudar altres éssers humans. 
El que m’ha animat sempre a continuar és tenir il·lusió per 
la vida ajudant els altres, el vincle amb les persones i els 

companys m’han sostingut.

P. Quin és el millor record del teu voluntariat?
R. Hi ha hagut moments molt bons. M’enorgulleix haver 
pogut contribuir a enviar tant material informàtic a Bolívia; 
en els primers contenidors vaig participar en totes les 
càrregues. Recordo haver treballat dissabtes i diumenges 
col·locant prestatgeries per adequar el tercer local on vam 
estar, abans d’ubicar-nos en la seu actual.

P. Quins consells donaries a una persona que s’ofereix 
com a voluntària?
R. Que ho faci de tot cor i amb els cinc sentits per poder 
beneficiar a les persones necessitades. 

P. I a l’equip de professionals contractats?
R. Que hi posin interès, doncs a banda de la remuneració, la 
seva feina té un component social molt important. 

P. Creus que l’entitat té futur?
R. Sí. Els propers anys crec que es continuarà necessitant molta 
ajuda al nostre país. Crec que els projectes actuals estan ben 
enfocats en aquest sentit. 

Pers
pec
tiva

“El que m’ha animat sempre
a continuar és tenir il·lusió  
per la vida ajudant els altres”



Altres notícies

Festa Major de Matadepera

Banc de Recursos va participar el darrer cap de 
setmana d’agost en la Taula de Solidaritat de la Festa 
Major de Matadepera instal·lada a Cal Baldiró. La 
gerent de BdR, Rosaura Serentill, i el coordinador 
de voluntaris, Manel Carrera, van explicar al públic 
assistent els projectes i serveis que ofereix l’entitat.

ARAMARK, SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., B. BRAUN 
SURGICAL, S.A., BBVA, ESCOLA SANT PERE NOLASC, 
ESTEVE, EUROTRONIX, S.A., FÉNIX-CAMALEÓN, S.L.
FUNDACIÓ CLAROR, INSTITUT QUIMIC DE SARRIÀ,
MELIÀ BARCELONA SARRIÀ. PARC SANITARI PERE VIRGILI, 
PROYECTOS E INSTALACIONES ALTÉS, S.L., SAR QUAVITAE 
CAN BUXERES, UTE ESTACIONES L9 BARCELONA

Agraïments
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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

El 16 de març, amb 87 anys, va morir en Joan Ramón 
i Cinca, capellà obrer, incardinat en els moviments 
cristians (JOC i ACO). El seu amor per la natura i el 
respecte al medi ambient el va dur a fer-se soci de la 
nostra entitat. Tant apreciava la nostra tasca que ens ha 
deixat un llegat económic per a que puguem continuar-
la. Amb el record del seu testimoni volem agrair tot el 
que ha suposat la seva vida: un llegat impagable per  a 
tots els que el vam conèixer.

Llegat de Joan Ramón i Cinca

Amb la col·laboració de


