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La Fundació Banc de Recursos ha repartit a 104 entitats de caire social de Catalunya 727 ordinadors i 591 monitors procedents
de donacions d’empreses i institucions. L’operació, duta a terme a  Barcelona i Lleida durant el tercer trimestre de l’any, ha
estalviat al conjunt de donants 74.315,00 € en esborrat de dades i gestió de residus, i ha evitat l’emissió a l’atmosfera de 485
Tn de CO2, l’equivalent a 129.320 cotxes fora de circulació durant un dia.



Amb aquesta campanya, que ha rebut el nom de reOrdinadors, Banc de Recursos (BdR) fa visible la seva missió, consistent a
fomentar l’aprofitament d’equipaments i materials derivant-los a entitats socials sense recursos. Així, estableixen un circuit
d’economia circular adreçat a les empreses i institucions amb voluntat de canvi, que poden donar sortida als actius que no
utilitzen i obtenir alhora beneficis mediambientals i socials. D’una banda, redueixen la generació de residus i les emissions de
CO2 associades. De l’altra, proporcionen mitjans a col·lectius desafavorits per tal que puguin desenvolupar les seves activitats.
Cal destacar també l’estalvi econòmic que aquest circuit suposa per a les empreses. En el cas de reOrdinadors, l’estalvi està
xifrat en 74.315,00 €, segons la reCalculadora que la consultoria Deloitte va desenvolupar l’any passat en un projecte
col·laboratiu per a BdR. Gràcies a aquesta aplicació, que van presentar en la III Jornada de Diàlegs Entitat-Empresa el mes de
març a Barcelona, poden avaluar l’impacte econòmic i ambiental de les seves campanyes i dur a terme una comptabilitat social.
 
Amb reOrdinadors , BdR ha recollit la voluntat de donar una nova vida útil als equips informàtics rebuts mitjançant donacions
corporatives. Una part del material ja es va enviar a finals de 2018 a la xarxa d’escoles del moviment d’educació popular Fe y
Alegría a Bolívia, i l’altra s’ha distribuït a entitats de caire social del nostre país. L’objectiu és afavorir la reutilització prioritzant
col·lectius necessitats i contribuint així a la justícia global. En concret, han repartit a Catalunya un total de 727 ordinadors (694
torres CPU i 33 portàtils), 591 monitors, 24 tablets, 17 projectors, 9 impressores i 1 escàner.
 
Pont Solidari

L’assignació i repartiment dels equips informàtics s’ha vehiculat a través del Pont Solidari, un servei de Banc de Recursos creat
per afavorir la reutilització de materials i equipaments excedents d’empreses i institucions derivant-los a entitats socials
necessitades. Així mateix, es fa una tasca de sensibilització vers els donants en relació als beneficis socials i mediambientals
de la reutilització i a l’estalvi de costos que comporta aquesta fórmula. Pel que fa als ordinadors, BdR garanteix l’esborrat de
dades i enregistra la traçabilitat mitjançant el sistema Ereuse (Electronic Reuse).  
 
Esforç conjunt

La campanya reOrdinadors ha estat possible gràcies a la contribució desinteressada de 9 voluntaris de BdR (5 a Barcelona i 4
a Lleida), que, en conjunt, han dedicat 1.200 hores al trasllat i posada a punt dels equips i al repartiment dels mateixos a les
104 entitats socials receptores. Cal esmentar també el suport logístic de l’empresa Aliance-Brother i l’Associació Egueiro, la
cessió d’un magatzem a Barcelona per part d’una col·laboradora de BdR i el temps dedicat pels voluntaris de Google Developer
Group (GDG) Lleida i el centre de formació professional de Barcelona Bemen 3, que han revisat els equips i han instal·lat
programari lliure. El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), que va signar un conveni amb l'entitat a
principis d’any, ha contribuït a l’operació cedint part de les seves instal·lacions i fent difusió de la campanya.
 
Banc de Recursos

La Fundació Banc de Recursos va néixer l’any 1996 amb la voluntat de lluitar per una distribució més justa de la riquesa i un
model de consum sostenible posicionant-se com un aliat estratègic en la gestió responsable dels actius empresarials. Amb el
Pont Solidari i el Pont Alimentari, l’entitat ofereix serveis alternatius que aporten valor social, mediambiental i estalvi econòmic.
El primer promou la reutilització de materials i equipaments d’empreses (excedents o utilitzats però que encara estan en bon
estat) derivant-los cap a entitats socials. El segon, més recent i desenvolupat en col·laboració amb la Fundació Prevenció
Residus i Consum Responsable (Rezero), impulsa la reducció del malbaratament alimentari i la solidaritat en l’àmbit de la
restauració i la distribució. 

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.
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