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Èxit de la campanya ‘reOrdinadors’

>>> Barcelona

Les dades

>>> Lleida

El servei Pont Solidari de Banc de Recursos ha
suposa per a les empreses. En el cas de la campanya
repartit aquest trimestre a 104 entitats socials 727
reOrdinadors, l’estalvi està xifrat en 74.315,00 €,
ordinadors i 591 monitors procedents de donacions
segons la reCalculadora que la consultoria Deloitte
d’empreses i institucions. L’operació, duta a terme a
va desenvolupar l’any passat gratuïtament per a BdR.
Barcelona i Lleida amb el nom de reOrdinadors, ha
Gràcies a aquesta aplicació, que vam presentar en
estalviat al conjunt de donants 74.315,00 € en esborrat
la III Jornada de Diàlegs Entitat-Empresa el mes de
de dades i gestió de residus, i ha evitat l’emissió a
març, podem avaluar les nostres campanyes i dur a
l’atmosfera de 485 Tn de CO2, l’equivalent a 129.320
terme una comptabilitat social.
cotxes fora de circulació durant un dia.
Esforç conjunt
Amb el nom de reOrdinadors, BdR ha recollit
La campanya reOrdinadors ha estat possible
la voluntat de donar una nova vida útil als equips
informàtics rebuts mitjançant donacions corporatives.
gràcies a la contribució desinteressada de 9 voluntaris
Una part del material ja es
de BdR (5 a Barcelona i 4
va enviar a finals de 2018
a Lleida), que, en conjunt,
a la xarxa d’escoles de Fe
han dedicat 1.200 hores
y Alegría a Bolívia, i l’altra
al trasllat i posada a
s’ha distribuït a entitats
punt dels equips i al
a104 entitats socials receptores
socials del nostre país
repartiment dels mateixos
a727 ordinadors i 591 monitors
mitjançant el Pont Solidari.
a les 104 entitats socials
a74.315,00 € estalviats
L’objectiu és afavorir la
receptores. Cal esmentar
reutilització
prioritzant
també el suport logístic de
a485 Tn de CO2 no emeses
col·lectius necessitats i
l’empresa Aliance-Brother
a9 voluntaris de BdR + GDG i escoles
contribuint així a la justícia
i l’Associació Egueiro, la
a1.200 hores dedicades
global.
cessió d’un magatzem a
Barcelona per part d’una
Economia circular
col·laboradora de Banc
Amb aquesta campanya, BdR visibilitza la seva missió,
de Recursos i el temps dedicat pels voluntaris de
consistent a fomentar l’aprofitament d’equipaments i
Google Developer Group (GDG) Lleida i el centre de
materials derivant-los a entitats socials sense recursos.
formació professional de Barcelona Bemen 3, que
Així, establim un circuit d’economia circular adreçat
han revisat els equips i han instal·lat programari lliure.
a les empreses i institucions amb voluntat de canvi,
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
que poden donar sortida als actius que no utilitzen
(PCiTAL), que va signar un conveni amb la nostra
i obtenir al mateix temps beneficis mediambientals
entitat a principis d’any, ha contribuït a l’operació
i socials. D’una banda, reduïm la generació de
cedint algunes de les seves instal·lacions i fent difusió
residus i les emissions de CO2 associades. De l’altra,
de la campanya. Per últim, destacar que tant TV3
proporcionem mitjans a col·lectius desafavorits per
com La 1 (España Directo) han donat cobertura a
tal que puguin desenvolupar les seves activitats. Cal
reOrdinadors, fent-se ressò de les actuacions a Lleida
destacar també l’estalvi econòmic que aquest circuit
i Barcelona respectivament.

> Editorial

Breus

Canvi climàtic total

Nou conveni amb “la Caixa”

La preocupació pel medi ambient ha crescut
darrerament per causes diverses: des de la
campanya mundial per la contaminació ambiental
(incendis devastadors) fins als fenòmens atmosfèrics
descontrolats.
Sembla que va augmentant la consciència general
sobre aquesta situació tan greu, des dels joves que es
mobilitzen pel seu futur vital fins a governs que prenen
mesures per a evitar el desastre. També les empreses
(amb motivacions diverses) estan canviant mètodes
de fabricació i de distribució per evitar deixalles o
utilitzar productes reciclats o ecològics.

“Sembla que va augmentant
la consciència general sobre
aquesta situació tan greu”

BdR va signar el 19
de setembre el tercer
conveni de col·laboració
amb “la Caixa” pel Pont
Alimentari. En aquesta
ocasió, el projecte que
desenvolupem conjuntament amb Rezero
ha obtingut 36.000 €
dins la convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i
l’exclusió social 2019, en el marc del Programa d’Ajuts
a Projectes d’Iniciatives Socials de l’Obra Social “la
Caixa”. L’acte de signatura va tenir lloc a l’oficina de
“la Caixa” a Matadepera i es va formalitzar amb Josep
Maria Santiveri, director de l’esmentada sucursal. El
conveni estarà vigent fins al 31 d’octubre de 2020 i
permetrà mantenir i desenvolupar un any més el
servei Pont Alimentari.

BdR rep l’Actius de l’Acord
Solament una consciència comuna de que ens hi va la
vida de l’espècie humana pot aturar aquesta dinàmica
suïcida en la que estem immersos. Això suposa pressió
social envers governs i empreses multinacionals
per a que compleixen els compromisos adquirits
mundialment i coherència ciutadana, amb els nostres
hàbits de consum, per a poder conservar el nostre
planeta, que és l’únic que tenim...

Donació d’ordinadors de SUEZ
El Pont Solidari de BdR va recollir el 10 d’octubre un lot
d’ordinadors donats per SUEZ en el marc del conveni
signat al febrer amb aquest grup per implantar un
sistema de gestió i aprofitament dels actius empresarials.
Els equips van ser dipositats en una escola de formació
informàtica de Barcelona perquè els alumnes els posin
a punt abans de repartir-los a entitats socials. Es tracta
de la primera acció de reutilització duta a terme per
SUEZ en coordinació amb BdR amb l’objectiu d’establir
un circuit d’economia circular per aprofitar recursos i
oferir oportunitats de formació amb base pràctica.

El President de Fundació
Banc de Recursos, Jesús
Lanao, va recollir el dia 13
de setembre el distintiu
Actius de l’Acord, un segell
impulsat per la Xarxa per
una Ciutadania Activa i
Compromesa
(XCAC)
per visualitzar l’esforç de
les entitats, organitzacions o projectes de Barcelona que
treballen més activament per promoure el compromís
social ciutadà. L’acte va tenir lloc a la Seu del Districte de
l’Eixample i va reconèixer sis entitats i tres projectes.

Jornada sobre residus municipals
La directora de BdR,
Rosaura Serentill; i la
responsable del Pont
Alimentari, Mariona Ortiz,
van assistir el 2 d’octubre
a la Jornada Prevenció
i Gestió dels Residus
municipals: cap al 2030
que va tenir lloc al
Cosmocaixa de Barcelona. Organitzat per la Plataforma
Residus Municipals, l’acte va servir per plantejar reptes i
presentar bones pràctiques quant a recollida selectiva
i prevenció de residus mitjançant la reparació i altres
solucions.

BdR participa a la 65a Fira de Sant Miquel de Lleida
L’equip de Banc de Recursos Lleida va estar present els
dies 26, 27, 28 i 29 de setembre a la 65a Fira Agrària de
Sant Miquel de Lleida, que en aquesta edició va rebre
130.000 visitants.
Gràcies a l’estand cedit per Fira de Lleida, els voluntaris
de BdR van poder exposar els serveis que duen a terme
a les Terres de Ponent: assessorament tècnic per a
projectes agrícoles al Sud, projecte d’assessorament i
formació de tècnics municipals a Bolívia, aprofitament
d’aliments excedents a través del Pont Alimentari i
reutilització de Recursos mitjançant el Pont Solidari.
Quant a aquest darrer servei, es va mostrar amb una
gran lona la col·laboració de GDG Lleida i el Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari en la revisió i
posada a punt de 150 ordinadors donats fa uns mesos
per l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Es tracta d’un magnífic exemple de RSE i economia circular del qual s’han acabat beneficiant 15 entitats socials
receptores dels equips.

Pers
pec
tiva
P. Ens podríeu explicar les tasques que Google desenvolupa
al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida?
R. Des de l’any 2010 el Parc Científic té establertes una sèrie de
relacions úniques amb Google, que s’inclouen en les activitats
dels Laboratoris TIC, i que comprenen:
-Un Grup de Desenvolupadors, el GDG Lleida, que és gent
interesada en les tecnologies Google i en general en totes les
tecnologies, que fan activitats de difusió i formatives durant
tot l’any.
-Ser la seu mundial del projecte Google fet amb programari
lliure Liquid Galaxy, a través del qual més de 850 estudiants
de Lleida i altres indrets han desenvolupat projectes i obtingut
premis, i on estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Lleida han obtingut 26 beques de Google en els
últims 8 anys per valor de 150.000$, quelcom únic a tot l’estat.
-www.udl.es/ca/serveis/oficina/Noticies/Una-alumna-delEPS-primera-noia-en-rebre-una-beca-destiu-de-Google/
P. Com valoreu el projecte de Banc de Recursos de
reutilització dels ordinadors per derivar-los a entitats
socials?
R. Els Laboratoris TIC tenen com a base estudiants de Lleida
i arreu de diferents nivells formatius, des de noies i nois
acabant la ESO, Batxiller, Graus de Formació Profesional, fins
a estudiants de diverses enginyeries. La tasca desenvolupada
pels estudiants ha estat de molt interès a nivell tècnic i personal;
prova d’això és que, durant els mesos que ha durat la tasca
de suport a BdR, diversos centres han enviat més alumnes a
col·laborar en les instal·lacions cedides pel Parc Científic per

“La tecnologia no para mai
i s’accelera”
Andreu Ibáñez
Coordinador dels Laboratoris TIC del PCITAL i
Organitzador del Google Developer Group Lleida
fer tot el procés d’adequació dels ordinadors.
P. Quins programes i perspectives de suport a entitats socials
i ONG del Sud té la vostra companyia?
R. Des del GDG Lleida i les altres activitats desenvolupades
als Laboratoris TIC, sempre intentem fer accions de caire
social. Aquest any ja hem organitzat esdeveniments encarats
a persones amb discapacitats, i col·laborat en accions com
Posa’t la gorra de l’Associació Afanoc.
P. Com superar la “bretxa tecnològica” entre països rics i
països pobres?
R. Des dels nostres grups tenim una extensa xarxa de més de
1.000 professionals, molts d’ells en aquests països, on fem
tallers i activitats divulgatives en aquest sentit.
P. Estem en plena transformació tecnològica... Com ens
afectaran els canvis a nivell social i cultural?
R. Complicat de parlar sobre el futur, ja que la tecnologia no
para mai i s’accelera. Una mostra són els mòbils, que aquí al
Primer Món poden ser una eina necessària, però que al Tercer
Món han permès que es desenvolupin activitats de tipus
bancari, d’intercanvi i més.
P. Quins consells ens pots donar per millorar el Pont Solidari?
R. La cerca de col·laboradors es una acció important, que em
consta feu prou bé. Des dels Laboratoris TIC del Parc Científic,
el GDG Lleida i altres seccions, seguirem estant a la vostra
disposició per col·laboracions futures.

Aprofitant sinergies

Altres notícies

El 9 d’octubre vam reunir-nos amb Banc dels Aliments,
Nutrició Sense Fronteres, Rezero i Espigoladors per
conèixer amb més detalls què estem fent cadascuna
de les entitats i poder establir un marc de relacions
que ens enforteixi a totes. Des del Pont Alimentari, que
treballem en l’aprofitament tant de fruites i verdures
com d’aliments cuinats, volem aprofitar totes les
sinergies que puguem per treballar en xarxa i anar
plegades. Sovint les ONGs ens veiem saturades per
manca d’efectius, supervivència i falta de sostenibilitat
econòmica, per això estem convençudes que només si
unim esforços aconseguirem impactar significativament
en la problemàtica del malbaratament alimentari.

Accèssit de Fundació iWith.org

Amb la col·laboració de

Fa uns mesos vam presentar el Pont Alimentari als
Premis Web de la Fundació iWith.org per a Projectes
Km 0 i vam aconseguir un accèssit que ens permetrà
agilitar la gestió del servei mitjançant la creació d’una
pàgina web específica. Aquest
trimestre
hem
mantingut
les primeres reunions amb
iWith
per
comunicar-los
les nostres necessitats i, en
base a aquestes, dissenyar i
programar una web a mida
sobre la plataforma Abcore
Cadí. L’accèssit preveu també
sessions formatives, suport a
usuaris i acompanyament al projecte fins l’any 2022.
Banc de Recursos i iWith.org cofinançaran el cost del
servei assumint-ne el 50% cada entitat. Posem fil a
l’agulla!

Agraïments

D.L.: B-53132-2006

ABSIS-BERGER-LEVRAULT, APRODISCA, ASPHALION, S.L., BE
MATE, CHATEAUFORM ESPAÑA S.A., COL·LEGI IMMACULADA
CONCEPCIÓ, EDITORIAL CLARET, S.L., ESCOLA ELS CIGNES,
FREMAP, FUNDACIO RUBRICATUS, FUNDACIÓ VIDAL
I BARRAQUER, FUNDACIÓN FAMILIAR CATALANA,
INTERCENTROS BALLESOL, S.A., MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U.,
MEDICHEM, S.A., PARC SANITARI PERE VIRGILI, SENER
AERONAUTICA, S.A.U., SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.,
VIAJES PACÍFICO, S.A.

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 ES72 2100 0423 9202 0027 9011
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

