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Tramesa en preparació per a Bolívia

Donació ESADE

Donació Hospital Sant Bernabé de Berga

L’equip de voluntaris logístics de Banc de
Recursos ha deixat a punt els darrers mesos 19 palets
d’equipament informàtic, volum que equival a la meitat
d’un contenidor. El material s’enviarà a Fe y Alegría
Bolivia per al projecte d’Alfabetització informàtica en
escoles populars de Santa Cruz. Encara no hi ha una
data concreta per a la tramesa però és previsible que
es faci a finals d’aquest any o principis de 2018, quan
s’hagi completat l’altra meitat del contenidor.
Les darreres empreses a subministrar equips

Altres donacions
El 30 de setembre va sortir cap a
Banjul (Gàmbia) un ecògraf Samsung
Ecox G3 donat al Pont Solidari pel
Sr. Omar Bustillos i derivat a l’entitat
Conductors Solidaris de Catalunya. Per
una altra banda, el servei Pont Solidari
va gestionar el mes passat una donació
de 50 palets de tovalloletes repel·lents
de mosquits i Bloom elèctric i pastilles
procedents d’Associació Cívica La Nau.
El material es va adjudicar a 20 entitats
sense ànim de lucre.

informàtics han estat Nestlé, que va donar 135 portàtils
i 50 monitors, i ESADE, que va donar 40 ordinadors
amb pantalles i teclats. Ambdues recollides van tenir
lloc el dia 27 de setembre.
Així mateix, l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de
Berga va donar-nos al juliol 54 ordinadors, 4 portàtils,
15 impressores i 3 servidors que han estat substituïts
per equips més nous. Tots els ordinadors s’han netejat,
reformatejat i se’ls ha instal·lat programari lliure de
manera que han quedat a punt per ser utilitzats a les
escoles de Fe y Alegría Bolivia.

> Editorial
Encara hi som a temps?
Les darreres dades mediambientals mundials i locals
són molt preocupants. Bona part dels conflictes bèl·lics
ho són per causes ambientals (fonts energètiques,
aigua, minerals). Hi ha qui prediu que Catalunya,
d’aquí a 50 anys, serà un immens desert on solament
es salvaran algunes zones del Pirineu... De moment
tenim problemes molt seriosos: contaminació
atmosfèrica, subsòl (salinització, residus), nivell del
mar, entre d’altres.
Aquest panorama, influeix en els nostres hàbits? Som
consumidors responsables? Eduquem en l’austeritat
els nostres nens i joves? De fet, estem atrapats en
contradiccions molt fortes en el nostre comportament
diari i, possiblement, podem pensar que aquest nivell
individual té poca incidència.

“Estem atrapats en contradiccions
molt fortes en el nostre
comportament diari”

Ens cal un canvi personal d’hàbits (consum
responsable) i un suport decidit a totes les mesures
públiques que frenin la degradació tot impulsant
polítiques de recuperació i sostenibilitat. Tot i que
alguns ecosistemes són irrecuperables, encara som a
temps d’evitar un desastre molt més gran. Depèn, en
bona part, de tots nosaltres.

Breus
Conveni amb Obra Social “la Caixa”

BdR i l’Obra Social “la Caixa” van signar el 20 de juliol
un conveni de col·laboració per al projecte Pont
Alimentari II, dins la Convocatòria de Lluita contra
la pobresa i l’exclusió social 2017. Això suposa la
continuació del servei Pont Alimentari en partenariat
amb Rezero per dur a terme accions que afavoreixin la
reducció del malbaratament alimentari i promoguin el
consum responsable d’aliments. El conveni expira el 31
d’octubre de 2018.

In memoriam
El 12 d’agost va morir Ramón
Boix Molinos, soci fundador
de Banc de Recursos. Persona
entranyable i generosa que va
col·laborar econòmicament i
personal en els primers projectes
i trameses de la nostra entitat. El
nostre condol a la seva vídua i
familiars.

63a Fira Agrària de Sant Miquel a Lleida
Banc de Recursos va estar present del 29
de setembre a l’1 d’octubre a la 63a Fira
Agraria de Sant Miquel, que enguany va
atreure 120.000 visitants. L’equip lleidatà
de BdR va exposar un tractor EBRO 160B
donat per una particular de la Segarra que
es destinarà al projecte de l’escola agrícola
de Tatemoë (Txad). A més, a l’estand de la
nostra entitat es va poder visualitzar amb
material gràfic dissenyat expressament
per a la fira la tramesa i arribada del darrer
contenidor enviat al Txad, que es va
carregar a Fruits de Ponent amb el suport
de diverses empreses i ajuntaments.

El contenidor enviat al Txad arriba a la seva destinació
La càrrega de tot el material es va fer el dia 8 de juliol a la Cooperativa del Camp d’Alcarràs

El 25 de setembre va arribar a Kyabé (Txad) el contenidor
de material que es va carregar a la Cooperativa del Camp
d’Alcarràs el dia 8 de juliol i es va embarcar a Barcelona
el dia 16. La descàrrega es va fer manualment i amb molt
d’enginy, elevant el terreny per facilitar la baixada de la
maquinària pesada.
El material (agrícola, sanitari, elèctric, mecànic i esportiu)
està destinat a l’Escola Agrícola de Tatemoë, que compta
amb 107 hectàrees de terreny i forma part de la missió
de Kyabé, una ciutat ubicada al sud del Txad. Des de fa
19 anys, famílies de la zona es traslladen al centre per

Pers
pec
tiva
L’Enric Castellà és un dels voluntaris veterans del Banc
de Recursos. Atenent les trucades telefòniques, és la
“primera finestra” de l’entitat. També fa d’altaveu de les
entitats socials a través de Ràdio Gràcia, amb el seu
programa setmanal Espai Solidari.
P. La teva vessant voluntària té unes arrels molt
profundes i extenses...
R. Vaig començar al Telèfon de l’Esperança compaginantho amb la meva feina. També col·laborava als Lluïsos de
Gràcia i a la parròquia. Des de fa 17 anys estic al Banc
de Recursos, on he fet diverses tasques, i des d’en fa 16
dirigeixo el programa Espai Solidari a Ràdio Gràcia.
P. Quins elements aporta el voluntariat a les entitats
socials?
R. La solidaritat, que permet pal·liar moltes necessitats
de tot tipus a les que no arriben les instàncies públiques
competents.
P. Pels teus programes radiofònics han passat moltes
ONG... Quines conclusions en treus?
R. Exactament 523 a Ràdio Gràcia i 132 a Ràdio

viure-hi durant dos anys i rebre una formació integral
que els ajudi a millorar les condicions de vida de les seves
comunitats. Els coneixements que reben comprenen
agricultura, fusteria, ramaderia, gestió, sanitat, higiene,
alfabetització, idiomes, transformació de productes,
costura a màquina, brodat, educació cívica, drets i
deures del ciutadà, jardineria i organització-lideratge.
La tramesa del contenidor va ser possible gràcies a
la col·laboració de diverses empreses que van cedir
materials, voluntaris que van participar en la càrrega i
ajuntaments i entitats que la van finançar.

“Vull remarcar el paper dels
voluntaris tant en la nostra
societat com al Tercer Món”
Enric Castellà Segura
Voluntari veterà de Banc de Recursos

Estel. Vull remarcar el paper tan important de la gent
voluntària tant en la nostra societat com en països del
Tercer Món.
P. Creus que “un altre món” és possible?
R. I tant! Si no estigués convençut d’això, no dedicaria
el meu temps a les tasques solidàries.
P. Alguna anècdota significativa que hagis viscut...
R. La d’una senyora del barri de Gràcia que em va
trucar oferint la seva màquina de cosir, que havia estat
la seva eina de treball durant molts anys. L’endemà
rebo una petició d’una entitat del Raval demanant una
màquina de cosir per a un projecte laboral per a dones
paquistaneses. I, sens dubte, el premi de la Vila de
Gràcia a la millor actuació comunicativa pel programa
Espai Solidari.
P. I la tasca de Banc de Recursos en el futur?
R. Crec que aquests 22 anys ens han donat uns
fonaments per a continuar aquesta tasca solidària. I vull
destacar un element important: la bona harmonia entre
els voluntaris. Aquestes són les claus del nostre èxit.

Altres notícies

Expansió pel territori

Festa Major de Matadepera

Ja són 2.371 les racions de menjar cuinat procedent de
l’Hospital German Trias i Pujol de Badalona aprofitades
per l’entitat social Amics de Gorg Mar des que es va
signar l’acord de col·laboració amb el Pont Alimentari
el passat mes de juny. Val a dir que, durant l’any
2017, el projecte ha anat incrementant les entitats
col·laboradores i les empreses donants dins i fora de
Barcelona. Així, encarem el curs aprofitant aliments
també a l’Hospitalet, Badalona, Terrassa, Castelldefels,
Sitges, Granollers, Blanes, Lleida i Vic. Properament
també començarem a Girona i esperem poder donar
resposta allà on faci falta. Des de la coordinació del
Pont, valorem molt positivament poder fer xarxa amb
entitats que no estiguin a l’àrea metropolitana i reduir
plegades el malbaratament alimentari.

Amb la col·laboració de

Com ja és habitual des de fa anys, BdR va participar
el dia 2 de setembre en la Taula de Solidaritat de la
Festa Major de Matadepera. El director de BdR, Jesús
Lanao, i el coordinador de voluntaris, Manel Carrera,
van explicar al públic assistent els projectes i serveis
que ofereix l’entitat.

Agraïments

D.L.: B-53132-2006

AFFILIATED COMPUTER SERVICES OF SPAIN, S.L.U.,
ESCOLA SANT JOSEP ORIOL, ESTEVE, FUNDACIÓ
FORMACIÓ I TREBALL, HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL H10,
ITACA, HOTELBEDS PRODUCT, S.L.U., INSTITUCIÓ
BELLSOLÀ-ESCOLA TABOR, INSTITUT SUPERIOR DE
MARKETING, S.A., MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS
DE BARCELONA, S.A. (MERCABARNA), NESTLÉ,
RESIDÈNCIA SARQUAVITAE CAN BUXERES, TASADORA
INDEPENDIENTE, S.A., VALUE RETAIL MANAGEMENT
SPAIN, S.L.

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

