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Tres voluntaris de Banc de 
Recursos Lleida (Josep Maria 
Veà, Josep Maria Arbonés i 
Miquel Àngel Grífol) van viatjar 
el dia 26 de novembre al Txad 
per desenvolupar el projecte de 
l’Escola Agrícola de Tatemoë a 
Kyabe, al sud del país. La tasca 
dels cooperants va consistir a posar en funcionament el 
material enviat enguany per BdR en el contenidor que es va 
carregar el 8 de juliol a la Cooperativa del Camp d’Alcarràs 
i que va arribar a destinació el 25 de setembre. A més, 
durant la seva estada, que va finalitzar el 14 de desembre, 
els tres lleidatans es van encarregar de formar les famílies 
de Tatemoë quant a la utilització de la maquinària i 

l’equipament agrícola. 
Amb 107 hectàrees de terreny i integrada en la missió  

catòlica de Kyabé, l’Escola Agrícola de Tatemoë acull des 

Viatge de cooperació tècnica al Txad

de fa dues dècades famílies de la 
zona que es traslladen al centre 
per 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.

Per una altra banda, tres metges voluntaris van 
desplaçar-se al Txad el mateix dia que l’equip lleidatà per 
donar continuïtat a les tasques que el Dr. Mario Ubach 
realitzava amb Misión y Desarrollo para Goundi y ara com 
a voluntari de Banc de Recursos. L’estada d’aquest segon 
grup de professionals va finalitzar el dia 7 de desembre. 

Aquest desembre s’ha tancat oficialment la col·laboració 
de Deloitte Barcelona - Sector Públic amb BdR. Durant set 
mesos, un equip de 10 persones ha dedicat hores extres de 
manera solidària a la realització de l’estratègia comercial de 
la Fundació Banc de Recursos. L’objectiu era posar en valor 
el servei del Pont Solidari que oferim a les empreses i entitats 
socials quant a la reutilització de recursos. L’experiència 
ha estat molt motivadora per a Deloitte i molt útil per a 
la nostra entitat. Aquesta col·laboració ha estat una prova 
pilot que l’equip encapçalat per la Directora Anna Fuster ha 
volgut engegar de manera voluntària i altruista per tal de 
posar a disposició de les entitats socials els coneixements 
multidisciplinars dels que disposa. Agraïm la seva iniciativa i 
esperem que moltes més ONGs puguin beneficiar-se’n en 
el futur.

Tancament oficial de la col·laboració de Deloitte amb BdR



Nous models de solidaritat

Breus 

Davant necessitats urgents bàsiques i situacions greus  
de moltes persones, existeixen moltes iniciatives i 
accions d’individus i institucions que treballen tant en 
atenció immediata com actuant i lluitant contra les 
causes de la pobresa i la desigualtat.
Cada cop tenim tots més clar que sense un treball i un 
sou digne difícilment la persona pot tenir la capacitat 
de viure com a tal i poder tirar endavant en la seva 
vida. I que els ajuts socials han de servir com a coixí 
temporal per a situacions concretes.

Per això, des de les entitats socials i les administracions 
públiques, s’està fent un treball de coordinació 
important per a tenir uns criteris comuns i desenvolupar 
programes coordinats que intentin actuar sobre 
les causes (injustícia global) i donar respostes que 
dignifiquin les persones que han de recórrer als ajuts 
diversos (alimentació, aixopluc, roba, salut, energia).
En aquestes dates, on proliferen campanyes diverses 
que promouen la solidaritat personal i col·lectiva, cal 
que impulsem nous models de solidaritat de més abast, 
que actuïn sobre les causes de la desigualtat i que 
dignifiquin totes les persones implicades en aquesta 
nova societat que hem de bastir conjuntament.

“Els ajuts socials han de servir 
com a coixí temporal per a 
situacions concretes”

> Editorial

El Pont Alimentari, al projecte europeu ‘EcoWaste4Food’

El Pont Alimentari s’ha integrat aquest trimestre en el 
projecte europeu EcoWaste4Food, que pretén elaborar 
una estratègia territorial global per garantir la seguretat 
alimentària, que contempli polítiques regionals i locals 
i redueixi el malbaratament d’aliments. El projecte, 
que va començar l’1 de gener de 2017 i durarà fins 
el 31 de desembre de 2020, promou l’intercanvi 
d’experiències entre les regions participants: comtat de 
Devon, Macedònia Occidental, regió de Gran Polònia, 
Ostrobòtnia del Sud, Provença-Alps-Costa Blava, 
Catalunya i la ciutat de Ferrara (Itàlia).
En el marc d’aquesta iniciativa, el 19 d’octubre vam poder 

Sensibilització escolar a Lleida

BdR va participar el dia 
16 de novembre en la 
2a edició del circuit Món 
solidari – Lleida : Ciutat 
sostenible, organitzat per 
l’Ajuntament. L’activitat de 
sensibilització s’adreçava a 
alumnes de 6è de primària 
i consistia a treballar 
l’educació en valors a 
partir del coneixement de la realitat que ens envolta. 
Uns 400 estudiants de cinc escoles de Lleida van anar 
passant durant tot el dia pels estands d’entitats socials 
que treballen en l’àmbit de la salut, el medi ambient, 
el comerç just, la pau, el treball digne, el gènere i la 
cooperació. En el cas de BdR, vam proposar-los un 
joc de preguntes tipus concurs sobre la problemàtica 
dels residus i els recursos naturals. 

Manifest contra la Pobresa

La plataforma Pobresa 
Zero, de la qual formem 
part, va fer públic el 17 
d’octubre en ocasió del 
Dia Internacional per a 
l’Eradicació de la Pobresa 
el manifest 2017 Contra la 
pobresa i les desigualtats, 
exigim els nostres drets. 
L’acte va tenir lloc a les 
11h davant la seu del Síndic de Greuges de Catalunya. 

explicar l’experiència del Pont Alimentari a l’hospital de 
Can Ruti als representants europeus que van visitar-nos  
a Barcelona. Així mateix, del 8 al 10 de novembre vam 
estar a Ferrara per compartir experiències de reducció del 
malbaratament alimentari. Van ser tres dies intensos en 
visites, en què vam poder conèixer projectes semblants al 
nostre i vam comprovar que existeixen unes necessitats 
socials similars i problemàtiques comunes a moltes 
regions europees i seria bo contemplar solucions des de 
diferents perspectives i canviar el model productiu i de 
consum actual. Continuarem aprenent i treballant per 
aconseguir-ho!



Aricel Merida Judith Uvaldina

BdR i la Paeria cooperen des de 2003 en l’enfortiment de les administracions municipals de Cochabamba

Estada de dues tècniques bolivianes a l’Ajuntament de Lleida

La Paeria va donar el dia 31 d’octubre la benvinguda 
oficial a les bolivianes Aricel Merida, tècnica de la Red 
de Monitoreo de Calidad Ambiental del Municipio de 
Tiquipaya, i Judith Uvaldina, sots-alcaldessa del Distrito 
Municipal III del Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiquipaya. Ambdues participen en el curs de passanties 
organitzat per BdR, la Regidoria de Participació 
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l’Ajuntament de 
Lleida i el Centro de Desarrollo Comunal y Municipal 
(CEDESCO) de Tiquipaya, Cochabamba. El curs finalitza 
aquest desembre i forma part del conveni signat per 
regular la participació de BdR, la Paeria i CEDESCO en 
el suport a l’enfortiment de l’eficiència i transparència 
de les administracions municipals de municipis rurals 
al departament de Cochabamba a Bolívia, mitjançant 
la formació de tècnics municipalistes seleccionats 
pels municipis i les comunitats rurals, així com també 
mitjançant l’assessorament al desenvolupament de 
polítiques territorials adequades a les característiques 
dels municipis. BdR i la Paeria de Lleida mantenen des 
de l’any 2003 una línia d’actuació de cooperació directa 
amb el departament de Cochabamba.

Aricel Mérida i Judith Uvaldina
Tècniques del municipi de Tiquipaya (Bolívia)

Perspectiva

“El que més ressalta de 
l’Ajuntament de Lleida és la forma 
de treballar conjuntament”

P. Quines necessitats importants tenen els municipis 
de Bolívia?
R. Cada municipi té diferents necessitats; per aconseguir 
la panoràmica conjunta cal considerar sobretot els 
aspectes socials i econòmics.  

P. Es poden replicar algunes polítiques mediambientals 
i de gestió municipal a Tiquipaya i Cochabamba?
R. Sí, les polítiques mediambientals es poden replicar des 
de l’inici quant a conscienciació en temes d’educació i 
formació dels projectes del Ministerio de Educación. 
Igualment, es podria tenir un espai com a municipis 
amb pedagogia en els ensenyaments educatius.  

P. Que destacaríeu de la vostra estada a Lleida?
R. Trobem important l’ordre de treball que hi ha a 
Secretaria General dins del municipi, aquesta fórmula 
coordinada amb regidors / alcalde i mantenint 
col·laboració amb els diferents departaments.
El que més ressalta de l’Ajuntament de Lleida és la 
manera d’operar conjuntament, amb una participació 
ordenada i sensibilitzada en àrees de treball per al medi 
ambient i considerant l’Agenda 21.

L’enginyera ambiental Aricel Merida i la sots-alcaldessa 
del Distrito Municipal III Judith Uvaldina Gonzales L. són 
dues tècniques del del Gobierno Autónomo Municipal 
de Tiquipaya (Departament de Cochabamba, Bolívia) 
que han estat a l’Ajuntament de Lleida en el marc del 
projecte de col·laboració tècnica d’aquest municipi.

P. Quins objectius tenia aquesta estada a Lleida?
R. L’objectiu principal era dur a terme un intercanvi 
d’experiència tècnica mediambiental i de gestió 
municipal.

P. S’ha complert?
R. En el transcurs de l’estada, hem pogut observar i 
participar en cada un dels temes de visió en enfortiment 
previ a objectius assignats en una escala aprofitable i 
positiva.



ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA, S.A., ADDVANTE 
ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P., AGBAR FUNDACIÓ,
ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU, CARITAS DIOCESANA 
DE BARCELONA, COOPERATIVA IVARS D’URGELL, 
S.C.C.P., FREMAP, HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL AC 
FORUM, HOTELERA MARINA BARCELONA S.L., 
INSTITUCIO BELLSOLÀ-ESCOLA TABOR, MERCADOS DE 
ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A., NESTLÉ ESPAÑA, 
S.A., RESIDENCIA LA MALLOLA, SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA, S.A.U., SYNTHON HISPANIA, S.L., 
TROVIT SEARCH, S.L., VACACIONES EDREAMS, S.L.
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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

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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..................................................................................

..................................................................................
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...................................................................

....................................

....................................
COGNOMS
POBLACIÓ
NÚM DE COMPTE
DATA

TLF
CP

SIGNATURA

Amb la col·laboració de

Altres notícies

Jornada de portes obertes
En el marc de la Setmana europea de la 
prevenció de Residus 2017, BdR va obrir el 
18 de novembre al gran públic les portes 
de la seva seu per explicar la campanya 
Pont Alimentari: Menys malbaratament, 
més solidaritat. Reduïm el malbaratament 
alimentari fent xarxa amb empreses i entitats 
socials i difondre el servei de Pont Solidari: 
Reutilització de recursos per entitats socials.

Renovació del Patronat

Al novembre es van inscriure els canvis en la composició 
del patronat de BdR en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. Felicitem el nou president, 
Jesús Lanao, que ha estat designat per mèrits obvis i a 
qui desitgem pugui assolir tant o més èxit que en la seva 
etapa de director durant més de 20 anys. Igualment, 
donem la benvinguda als nous patrons Josep Lluís 
Bisbal, Núria Renart i Estanislau Sunyer, i agraïm la 
continuïtat de la resta de membres. 
També s’han realitzat les gestions pertinents davant 
notari per nomenar Directora de l’entitat a Rosaura 
Serentill Renom, que treballa a BdR des de 2009.

PRESIDENT: Jesús Lanao i Clavera
SECRETARI: Àlex Tamames Juanes
TRESORER: Santiago Bolíbar Ribas
VOCALS: Josep Lluís Bisbal Tudela, Núria Renart 
Manent, Daniel Ortiz Llargués i Estanislao Sunyer Colell

Un dia per donar
La Fundació Banc de Recursos es va afegir el dia 
28 de novembre al moviment global de solidaritat 
#GivingTuesday, que vol incentivar i multiplicar les 
bones accions de les persones.


