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Servei Pont Solidari
El Pont Solidari continua fent xarxa entre les empreses
que tenen en compte la RSE i les entitats socials del

nostre país. D’entre les donacions que vam gestionar el
darrer trimestre de 2019, destaquen les següents:

Sodexo / Nestlé

Neftis

IQS

Tot just encetat el mes de novembre,
els voluntaris del Pont Solidari van
coordinar el lliurament de 80 bucs i
59 cadires de l’empresa de càtering
Sodexo a 12 entitats socials. Aprofitant
l’operació, que va tenir lloc a les
instal·lacions de Nestlé a Esplugues
de Llobregat, aquesta ens va donar 8
pantalles d’ordinador.

Un total de 10 entitats socials van
recollir el 16 de desembre a Santa
Eulàlia de Ronçana 4.451 unitats de gel
de bany de 50 ml donades per Neftis
Laboratorios a través del Pont Solidari
de Banc de Recursos. L’empresa va fer
una producció especial per aquesta
acció i ha manifestat la seva intenció de
repetir-la trimestralment.

L’Institut Químic de Sarrià (IQS) va
donar-nos el 28 de novembre 8 PCs,
7 ordinadors portàtils i 18 monitors.
L’equipament va quedar emmagatzemat
a la nostra seu de Barcelona fins al
moment de repartir-lo als receptors.
L’IQS és una de les institucions amb les
quals mantenim relació des de fa anys i
és donant habitual de Banc de Recursos.

Esteve

L’empresa farmacèutica Esteve
va donar al novembre 45 cubells
higiènics a 6 entitats socials a
través del servei Pont Solidari.
El repartiment va tenir lloc al
Passeig de la Zona Franca de
Barcelona els dies 20 i 22.

El mobiliari que la Fundación Iván
Mañero va aconseguir al juliol a
través del Pont Solidari ja està
instal·lat a Guinea Bissau. En
concret, l’ONG va rebre 50 taules
i 95 cadires donades per l’escola
Els Cingles de l’Ametlla del Vallès.

Els Cingles

Donacions a Lleida
La delegació de Banc de Recursos a Lleida ha gestionat
aquest trimestre la donació de 50 llits hospitalaris de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (20) i del Parc Sanitari
Pere Virgili de Barcelona (30). L’entitat receptora dels 20 primers
ha estat l’Associació Koundara Aide Badiar d’Espagne (Guinea
Conakry), mentre que els 30 llits de Pere Virgili s’han destinat
a Sant Joan de Déu Terres de Lleida - Hospital de Lleida. Els
voluntaris de BdR Lleida també han eixamplat la xarxa del Pont
Solidari mantenint reunions amb entitats com ACUDAM de
Mollerussa i Fundació Ilersis, d’integració social i educativa de
persones amb discapacitats psíquiques o de col·lectius amb
risc d’exclusió social.

Llits per a Guinea Conakry

Llits del Parc Sanitari Pere Virgili

> Editorial

Breus

Novament Bolívia

Premi Lluís Martí

Diversos països de Sudamèrica viuen conflictes socials
importants, entre ells, Bolívia. La pregunta però és:
Com pot ser que un país que ha tingut uns progressos
importants socials i econòmics els darrers 14 anys
estigui vivint la crisi actual? Són diverses les causes:
la lluita econòmica-política: interessos per matèries
primeres (gas, petroli i liti) per part de les “potències”
mundials (EUA, Rússia i Xina), un conflicte social (de
classes) i “racial”: mestissos i “blancs” contra indígenes,
descontentament de joves (lluita contra qui mana,
falta de treball pels titulats universitaris), desgast d’un
govern i d’un president que ha volgut mantenir-se en
el poder forçant la legalitat...

“Hi ha un redreçament
de la situació encarant
el país vers una nova etapa”

Davant la situació conflictiva (una mena de pre-guerra
civil), amb 26 morts i centenars de ferits i un resultat
electoral qüestionat, els poders militars van forçar la
dimissió del President Evo Morales.
Sembla que hi ha un redreçament de la situació
encarant el país vers una nova etapa. Esperem que
sigui positiva per a tothom, sense perdre tots els
avenços socials i humans aconseguits aquests darrers
catorze anys i que els projectes als que donem suport
puguin assolir els objectius de millora de la qualitat
de vida dels nens i adults amb més dificultats per
tirar endavant! Seguirem portant al nostre cor aquest
estimat país...

El President de BdR,
Jesús Lanao, va recollir
el dia 13 de desembre el
Premi a la construcció de
la millor comunitat local
socialment responsable
de l’àrea metropolitana de
Barcelona pel projecte
Pont Alimentari, dins la
categoria local Barcelona del Premi Lluís Martí de la
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS). L’acte
de lliurament dels guardons va tenir lloc al Museu de
les Aigües de Cornellà de Llobregat en el marc de la
celebració del 30è aniversari de la FCVS.

Jornada ‘Dret a l’Alimentació’
La responsable del Pont
Alimentari a BdR, Mariona
Ortiz, va assistir el dia 11
de desembre a la jornada
Dret
a
l’Alimentació
organitzada per Banc
dels Aliments, Càritas
Diocesana de Barcelona i
Creu Roja al recinte Gran
Via de Fira Barcelona. En el marc d’aquest esdeveniment
es va presentar l’informe Bases per a transformar el model
de distribució i accés social als aliments, que té com a
objectiu assegurar el Dret Universal a una alimentació
adequada promovent al mateix temps el reaprofitament
alimentari.

Reunió del projecte ‘Subtract’
Beca Manel Carrera Arguindegui
La delegada de BdR a Matadepera, Anna Escudé, va
signar el 5 de novembre un conveni amb Fe y Alegría
Santa Cruz instituint la Beca Manel Carrera Arguindegui,
que vol retre homenatge al seu marit (i voluntari de
BdR durant una dècada) donant suport al Centro de
Educación Técnica San Alonzo Fe y Alegría y a la Escuela
Matadepera Oficina Departamental de Fe y Alegría
Santa Cruz. La beca, que es
nodrirà de les aportacions
econòmiques de la família,
estarà destinada a cobrir
les necessitats més urgents
d’ambdós centres.

La directora de BdR,
Rosaura Serentill, va
participar el dia 10 de
desembre en la primera
reunió
del
Comitè
Estratègic Català del
projecte SUBTRACT, que
l’Agència de Residus de
Catalunya desenvolupa
amb set socis europeus. Amb una durada de tres anys
i mig (d’agost de 2019 a gener de 2023), el projecte té
com a objectiu millorar la sostenibilitat econòmica i la
competitivitat dels centres de reutilització mitjançant
solucions eco-innovadores. En la primera fase es farà
una selecció de bones pràctiques per definir plans
d’acció regionals que s’implementaran en la segona fase.

Visita de seguiment de projectes a Bolívia
Aquesta tardor, el president de Banc de Recursos, Jesús
Lanao, i la delegada a Matadepera, Anna Escudé, van
estar visitant els llocs de Bolívia on s’estan executant els
projectes educatius i de formació de tècnics municipals.
A Santa Cruz, La Paz i El Alto, van poder conèixer les
escoles inclusives de Fe y Alegria on els estudiants amb
discapacitats diverses segueixen els estudis reglats, des
dels jardins d’infància fins a la formació professional (i fins
la posterior inclusió laboral en empreses de la ciutat). Hom
va confirmar la tasca tan important que s’està fent envers
aquests col·lectius de nens i de joves amb el suport de
l’Ajuntament de Matadepera i donatius privats. Els centres
escolars (primària, secundària i formació professional)
havien rebut els ordinadors que Banc de Recursos va
enviar en el contenidor de finals del 2018. A Tiquipaya
(Cochabamba), CEDESCO estava impartint un curs de gestió municipal i de medi ambient a un grup nombrós
de responsables polítics dels ajuntaments de les zones rurals del departament de Cochabamba. Els tècnics de
la institució van explicar amb detall tot el treball d’assessorament i seguiment de projectes que desenvolupen
gràcies al suport de les institucions del nostre país, com l’ajuntament de Lleida, a través de la fundació MUSOL.

Pers
pec
tiva
P. Per què has viatjat de nou a Bolívia?
R. Un dia de cop vaig sentir que “algú” em deia: has d’anar a
Bolívia, concretament a Santa Cruz de la Sierra, a veure com
va el projecte que va iniciar el meu marit, el Manel Carrera.
P. Com està funcionant l’escola “Matadepera” i els altres
projectes d’inclusió?
R. Us puc assegurar que l’escola funciona molt bé. Hi ha
un projecte de dia que treballa amb nois/es amb alguna
discapacitat i els ajuda perquè en un futur no massa llunyà
puguin ser autònoms. Vam poder veure com s’han integrat
a les empreses que els han acollit i com n’és de bo el resultat
per a tots. És un goig veure com el dia de demà –i ara mateixja poden ser independents! Hem vist nois que treballen en
farmàcies, centres de bellesa, supermercats i centres on fan
menjar cuinat. Una meravella. A mitja tarda comencen uns
cursos per a mestres i professors que durant el dia treballen,
i també tenen molt bona acollida. Era una il·lusió del Manel,
ja que creia que, a qui primer s’havia d’ajudar i formar, era als
mestres d’aquell país. Molt contenta que funcioni tan i tan bé.
P. També has establert la “Beca Manel Carrera”. Amb quina
finalitat?
R. Aquest era un projecte que a mi personalment no se m’havia
passat ni pel cap. Un cop allà, i visitant els diversos projectes
que he explicat abans, i amb l’ajuda de la gent que treballa a
la “Departamental de Fe y Alegría” que és qui coordina tota
aquesta feinada, comentant com ho fan per tenir mitjans
per a la seva inclusió, em van explicar que un japonès havia

“Cal elevar el nivell dels educadors
i ajudar els que tenen necessitats
diferents”
Anna Escudé
Delegada de Banc de Recursos a Matadepera i
vídua del voluntari Manel Carrera
creat una beca per ajudar a un nen amb problemes. La meva
intenció va ser diferent de la del senyor japonès, vaig pensar
que ho volia destinar a ajudar a un projecte que ho necessités
en aquell moment. Dit i fet. Vaig comentar-ho amb els
responsables i els va semblar tot molt bé. Seria una donació
anual per part de la família i obert a qui més s’hi vulgui apuntar.
Em van aconsellar que, al conveni que signaríem, concretés
a qui volia que anessin destinats els diners. Em va semblar
que una part havia de ser per al manteniment de l’escola
“Matadepera” i, l’altra, per a un projecte que ens va robar el
cor del CEA (Centro de Educación Alternativa) San Alonzo on
preparen nois també com els de l’escola Matadepera.
P. Què desitges pels nens i nenes que vas veure als centres
educatius?
R. A Bolívia tots els nens estan escolaritzats, tots. Un dels
canvis del projecte de l’escola “Matadepera”, que havia de ser
una escola més de nens, va ser per aquest motiu. No calen
més escoles. Cal elevar el nivell dels educadors i ajudar als que
tenen necessitats diferents. Va ser una idea del Manel. Desitjo
que el nivell d’educació del país pugi perquè els mestres
puguin donar molt millor preparació a tots els nois i noies que
vaig veure. El mateix dic pels que van a la universitat i després,
quan volen anar a altres països, han d’optar per feines de
molt més baix nivell, perquè la preparació que tenen no és
l’adequada. Desitjo també que nosaltres, als que no ens falta
de res, no els oblidem.

(Podeu llegir l’entrevista íntegra a www.bancderecursos.org)

Col·laboració de Signature

Altres notícies

La consultoria Signature va presentar el 18 de desembre
a BdR un document d’anàlisi del mercat de la reutilització
i reaprofitament i del posicionament de la nostra entitat
en aquest sector. L’empresa es va oferir a col·laborar
gratuïtament amb BdR el passat juliol i vam demanarlos ajuda per avançar en el nostre procés de definició
estratègica. Arrel d’aquesta primera col·laboració, s’ha
plantejat la possibilitat d’aprofundir en temes d’interès
del benchmark i de trobar noves sinergies entre aquesta
consultoria i Banc de Recursos.

Setmana de la Prevenció de Residus

Amb la col·laboració de

Banc de Recursos va tornar
a participar el passat mes
de novembre en la Setmana
Europea de la Prevenció
de Residus (EWWR) fent
portes obertes a la seu de
Barcelona i difonent els
projectes que duu a terme
en l’àmbit de la prevenció de
residus: Pont Solidari, Pont
Alimentari i Remenja’mmm.
L’onzena edició de la EWWR
va tenir lloc del 16 al 24 de
novembre sota el lema
Canvia les teves formes. Redueix les teves deixalles i va
dedicar la primera jornada a l’educació i comunicació
en prevenció de residus per fomentar un canvi de
comportament i hàbits.

Agraïments

D.L.: B-53132-2006

AFFINITY PETCARE, S.A., APRODISCA, ASSOCIACIÓ
PROPERSONES AMB DISMINUNICIÓ PSÍQUICA DE LA
CONCA DE BARBERÀ, ASPHALION, S.L., BARCELONA IVF,
S.L.P., BE MATE, COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS,
EDITORIAL CLARET, S.L., ENTRUST DATACARD, ESTEVE,
FEDERACIÓ D’INSTITUCIONS PROFESSIONALS DEL CÒMIC,
FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Nº 61, DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ, GLOVO INFRASTRUCTURE SERVICES,
S.L., HOSPITAL CLÍNIC, HOSPITALITY UNIQUE GROUP, S.L.,
IDES ASSESSORS, S.L., INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ,
KUSILAS, S.L., LOGISTUM, ORLIMAN S.L.U., SERVICIOS
LOGISTICOS, S.A., MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., PARC
SANITARI PERE VIRGILI, 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

