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A fons
A fondo
In depth

Quan i amb quin objectiu neix la Fundació Banc de 
Recursos?

L’entitat neix el 1996 per aprofitar els excedents 
d’empreses i institucions del nostre país —especialment 
els equipaments informàtics, hospitalaris i agrícoles— 
per transferir-los a institucions de països del sud i 
millorar-ne el desenvolupament educatiu, sanitari i 
tècnic. També, de retruc, els que no s’enviaven al sud es 
transferien a entitats socials del nostre entorn. El servei 
que consisteix a incentivar la reutilització d’excedents 
materials dirigits cap a entitats socials i de cooperació 
l’hem denominat Pont Solidari, perquè fem de pont 
entre donants i receptors. I des del 2015 també ens hem 
implicat en la lluita contra el malbaratament alimentari, 
amb la creació del servei Pont Alimentari. 

Com entres a formar part del projecte i quines han estat 
les teves funcions des de llavors?

Fa aproximadament un any i mig que vaig entrar a 
formar part del patronat de la Fundació del Banc de 
Recursos mitjançant un bon amic, l’Enric Puig, amb 
l’objectiu d’ajudar a fer difusió de les seves activitats i 
col·laborar-hi en la mesura del possible. La relació amb 

l’AIQS és una manera de fer conèixer a antics companys 
la tasca d’aquesta fundació i obrir la possibilitat que 
les empreses on treballin puguin cedir alguns dels 
excedents que ja no els són útils per donar-los una nova 
vida. Una petita acció que en alguns casos suposa un 
gran benefici social i mediambiental.

Com podem incentivar l’economia circular?

Hem d’avançar cap a un model de desenvolupament i 
creixement que permeti optimitzar la utilització dels 
recursos. El millor residu és el que no es produeix. 

L’economia circular incentiva la creació de noves línies 
de negoci i serveis, per tant, estem parlant que no tan 
sols s’aconsegueixen beneficis ambientals, sinó també 
beneficis econòmics i socials. La coordinació de tots els 
actors implicats —Administració, indústria, entitats, 
consumidors— és essencial. 

Què diries als que al·leguen que no tenen temps per poder 
col·laborar amb aquest tipus d’iniciatives solidàries?

En molts casos aquesta col·laboració és molt senzilla. 
És el cas del Banc de Recursos: una trucada o un correu 

L’AIQS és una associació dinàmica formada per professionals actius tant en l’àmbit professional com 
en el personal. N’és un bon exemple Josep Lluís Bisbal, membre de la Fundació Banc de Recursos, 
de la qual volem parlar en aquest nou número de l’AIQS News.

“Hem d’avançar cap a un model de desenvolupament i creixement 
que permeti optimitzar la utilització dels recursos”

ENTREVISTA AMB JOSEP LLUÍS BISBAL, DE LA FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS 

EQUIP MULTIDISCIPLINAR 

L’equip  de Tractivus està format per Joan Gilabert  (químic i Doctor en Bioenginyeria  d’IQS), Robert Texidó (enginyer 
i Doctor en Química d’IQS), Salvador Borrós (professor catedràtic d’IQS, URL i director científic a GEMAT) i Víctor 
Ramos (enginyer IQS i Doctor en Farmacologia). 

a un tercer (fabricant de dispositius mèdics) per 
implementar Tractivus  i PHOBOSTechTM a la 
seva cadena de fabricació.

Quin és el perfil dels clients als quals us dirigiu?

Ens dirigim a totes aquelles institucions o empreses 
que fabriquen dispositius mèdics. Estem preparant 
la fabricació a escala industrial per obtenir els 
primers lots i validar regulatòriament els productes. 
Així, l'any vinent és decisiu per obtenir l'èxit del 
projecte; o, el que és el mateix, la seva validació 
reguladora i la venda a tercers.

Quins consells donaria a altres emprenedors o 
investigadors que estan planejant abordar un 
projecte?

No crec ser la persona indicada per donar consells, 
però sí que puc fer reflexions en veu alta. La 
tecnologia no té cap valor si no soluciona una 
necessitat de mercat. Ha de ser el més simple i 
senzilla possible per escalar-la i industrialitzar-la 
a un cost acceptable. S'ha de pensar en un mercat 
global, no país a país. Així mateix, s'ha de liderar el 
projecte abans de vendre'l. Els programes i cursos 
donen publicitat, però no desenvolupen el projecte. 
Si tu no estàs disposat a arriscar, els altres no ho 
faran; i sempre s'ha de recordar quin paper exerceix 
l'emprenedor i quin l'inversor.

Joan Gilabert, Robert Texidó, Salvador Borrós i Víctor Ramos.
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electrònic és suficient per activar 
tot el procés. Només es requereix la 
voluntat de fer alguna cosa que sigui 
beneficiosa per al nostre entorn.

Parla’ns de la iniciativa del Pont 
Alimentari.

El Pont Alimentari mira de 
convertir una amenaça, com és el 
malbaratament alimentari, en una 
oportunitat per cobrir les necessitats 
més bàsiques de certs col·lectius. 
Però el malbaratament alimentari es 
combat des de molts fronts; no hem 
de suposar que el malbaratament i la 
pobresa o la fam son problemàtiques 
que sempre han d’anar lligades. El 
Pont Alimentari és un servei que 
intenta reduir tant el malbaratament 
com les necessitats bàsiques no 

cobertes, fent de pont entre donants 
i receptors.

Quins són els reptes de futur que us 
heu marcat des del Banc de Recursos?

Tant de bo deixéssim d’existir, 
significaria que els circuits 
d’economia circular que proposem 
estarien tan implementats que no 
caldria la nostra actuació. Per tant, 
de moment seguirem sensibilitzant 
i oferint els nostres “ponts” perquè 
la reutilització i el reaprofitament 
siguin eixos transversals en les 
polítiques d’empreses per assolir 
innovació i transformació social. 
Volem que el món empresarial ens 
consideri un aliat estratègic en la 
gestió dels seus actius de manera 
responsable i sostenible.

Un últim missatge per engrescar als 
associats de l’AIQS a col·laborar amb 
la fundació?

Els problemes de sostenibilitat, 
el malbaratament i la gestió 
responsable són eixos cabdals d’una 
política empresarial responsable en 
els nostres dies. Tots els associats 
que es trobin amb un excedent que ja 
no sigui útil per a les seves empreses, 
tant si és mobiliari, com ordinadors 
vells, algun tipus de maquinària 
en desús o, en casos més especials, 
algun tipus d’aliment, que no dubtin 
a contactar amb el Banc de Recursos 
per donar-los una sortida útil. 
Ho poden fer mitjançant l’adreça 
bancdr@bancderecursos.org. Petites 
accions per a una societat i un món 
millors.

Josep Lluís Bisbal amb Jesús Lanao i Rosaura Serentill, president i directora de la Fundació Banc de Recursos.

Què pot passar?

Quan es veuen els resultats publicats en una revista científica només cal preocupar-se per la validesa 
o importància del que s’hi explica. Òbviament no s’especifiquen molts de problemes que s’han de 
resoldre per arribar a aquell resultat. De vegades aquests problemes són trivials, de vegades són 
seriosos i de vegades molt greus. Jo he tingut sort. Fins ara tots els problemes que he trobat s’han 
pogut resoldre sense que ni a mi ni a ningú del meu equip li passés res greu. Això no evita que 
de vegades no hi hagi hagut situacions divertides o molt complicades. En aquesta i les properes 
edicions d’aquesta revista us explicaré algunes d’aquestes coses que he viscut. Espero que les trobeu 
interessants. Tot el que explicaré és rigorosament cert, encara que de vegades costi de creure.

Una bona part del coneixement sobre com ha 
evolucionat el clima en el passat es basa en 
l’estudi dels testimonis sedimentaris marins. El 
nostre planeta és essencialment marí i l’estudi 
de les columnes sedimentàries del fons del mar 
proporciona informació sobre com ha canviat el 
clima en molts llocs, i també genera una informació 
global de la variació climàtica.

L’Estat francès va posar en marxa un vaixell, el 
Marion Dufresne, que permetia agafar testimonis de 
fins a 60 m de llarg sense rotació. Això possibilitava 
estudiar les capes sedimentàries amb un mínim 
d’alteració i augmentava enormement la capacitat 
d’estudi dels canvis climàtics en intervals de temps 
curts. El meu grup de treball ha estudiat diversos 
d’aquests testimonis, i jo mateix vaig participar 
en una campanya de recollida de material a bord 
d’aquest vaixell en aigües de l’Atlàntic tropical l’any 
2002.

La campanya del 2002 era llarga, el vaixell havia 
navegat durant gairebé dos mesos per l’Atlàntic 
nord. Jo l’havia d’agafar en el darrer tram, des de 
Tampa (Florida, Estats Units) a Belém (Brasil), amb 
una escala a l’Havana (Cuba). Vaig volar des de 
Barcelona a Newark (Nova Jersey) i des d’allà havia 
de volar cap a Tampa, on estava previst que anés a 
dormir al vaixell que ja estava atracat al port. 

Què pot passar quan vas amb vaixell per agafar 
mostres per estudiar el canvi climàtic? 


