
El 4 de març el ple del Parlament de Catalunya 
va aprovar la Llei de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari a Catalunya. Aquesta 
aprovació arriba després de més de quatre anys de la 
seva acceptació a tràmit i d’una tasca multisectorial 
de tots els actors implicats en la cadena alimentària; 
productors, distribuïdors, administracions, entitats 
socials i associacions de consumidors. 

La llei té l’objectiu bàsic de reduir el malbaratament 
alimentari a Catalunya, que 
ronda les 262.471 tones anuals 
i té un impacte econòmic de 
841 M€. Però, com diu el seu 
títol, també vol “prevenir” les 
pèrdues i el malbaratament, 
aplicant mesures ja en la 
producció dels aliments per 
aconseguir un model més 
sostenible. 

Pel que fa a l’aprovació 
mateixa de la llei, són destaca-
bles tres qüestions: primera, que és pionera a Europa, 
tant per aquesta voluntat de prevenir com perquè 
incideix en totes les baules de la cadena alimentària.  
Segona, que s’ha redactat després d’una tasca important 
de participació i debat de tots els actors implicats  
(pagesos, supermercats, restauradors, consumidors, 
entitats que treballem la reducció del malbaratament, 
consumidors, etc.) i això li dóna una gran legitimitat i 
acceptació. I, tercera, que s’han aprovat gairebé tots 
els punts per unanimitat, cosa que no passava des de 
feia anys i remarcable en el moment històric que estem 
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vivint al Parlament català.  
Pel que fa al contingut de la llei, destaquem 

l’obligatorietat que les empreses tinguin un pla de 
prevenció del malbaratament i que informin de les 
pèrdues alimentàries i el malbaratament que generen, 
cosa que permetrà comptabilitzar i marcar objectius de 
millora. També es recull l’obligatorietat de promoure els 
productes de temporada, de proximitat i ecològics; 
incentivar la venda de productes amb data de caducitat 

o consum preferent propera i 
aplicar la jerarquia de prioritats 
que estableix la llei pel que fa 
el destí dels excedents (primer 
l’alimentació humana, si això 
no és possible, l’alimentació 
animal, i si tampoc és possible, 
compostatge o altres usos 
tècnics). Per la seva banda, 
els restauradors hauran de 
facilitar envasos als clients per 
poder-se endur el menjar que 

no s’han acabat sense un cost afegit i procurant que 
siguin compostables. I les administracions, al seu torn, 
estan obligades a incloure en els contractes públics 
clàusules per prevenir el malbaratament,  hauran de 
fomentar la recerca i la innovació, i vetllar perquè 
s’apliquin bones pràctiques comercials.  

Com a impulsores de la llei i participants actives en 
el procés, celebrem aquesta aprovació i esperem que 
serveixi per avançar cap a un sistema agroalimentari català 
més respectuós amb el medi ambient, més just i més 
saludable. 

Noves incorporacions i donacions al Pont Alimentari

Aquest trimestre s’han incorporat com a donants l’escola El Sagrer de 
Barcelona i l’empresa Àmbit Escola, amb un circuit exemplar de compra 
de producte ecològic i de proximitat. Els excedents dels menjadors que 
gestionen es deriven a l’associació ISIL de Santa Coloma de Gramenet. 
Per una altra banda, l’emergència de la COVID-19 ha propiciat diverses 
donacions d’empreses que ja col·laboraven amb el Pont Alimentari. Així, 
Veritas ha donat a través nostre 600 litres de brou i 350 sucs de fruita al 
Rebost Solidari de Gràcia, mentre que Bofrost, Soluciali i Ecoataula han donat 840 litres de llet, un arcó de menjar, 
200 racions de menjar cuinat i 3 palets de congelats al Rebost Solidari de Gràcia i a Reto. A Lleida, hem fet d’enllaç 
entre l’Ajuntament i Supermercats Consum, que ha donat un val de compra de 300 € per proveir esmorzars i 
berenars a les persones sense llar acollides al Pavelló Municipal Agnès Gregori. 



 

Trasbals global?

Estem vivint una situació insòlita a tots els nivells. 
L’anomenada pandèmia ha afectat persones, 
sistemes, economia, etc. Posa en qüestió des del 
model econòmic depredador fins els hàbits personals, 
passant pels models polítics que coneixem.

Los conseqüències (que ja s’estan vivint) són dolentes 
per a tothom, en especial  per a les persones més 
empobrides i vulnerables (que, no oblidem, són la  
majoria de la població mundial)

Davant d’alternatives polítiques autoritàries, que 
reforçarien els poders econòmics i polítics dominants, 
cal construir una alternativa global d’un nou model 
polític i social basat en els nous paràmetres, que ja 
fa molts anys estem defensant les entitats del tercer 
sector: cooperació enfront competitivitat, respecte 
a la Mare Terra (amb la conservació i consum 
responsable dels recursos que ens ofereix), sistemes 
fiscals de redistribució real de la riquesa, etc. En 
definitiva, una nova consciència col·lectiva i un 
comportament personal on prevalgui el bé comú i la 
unió de tots per a reconstruir el nostre futur i el de 
les properes generacions (no pas l’interès immediat, 
individual i grupal, de satisfer els nostres desitjos més 
primaris).

Ens hi juguem la nostra pervivència com a espècie! 

“Cal construir una alternativa 
global d’un nou model polític  
i social”

> Editorial Donacions recents  
al Pont Solidari

Conveni amb Holaluz

El dia 11 de febrer vam signar un conveni de col·laboració 
amb l’empresa Holaluz, que comercialitza electricitat 
i gas d’origen 100% renovable en una clara aposta 
per l’energia verda. En línia amb aquesta preocupació 
per la sostenibilitat, que compartim des dels nostres 
orígens, hem arribat a un acord pel qual la companyia 
donarà al Pont Solidari els seus materials i equipaments 
excedents cercant-ne una segona vida útil. Per la seva 
banda, BdR col·laborarà amb Holaluz per implantar un 
model d’empresa més responsable i sostenible i oferirà 
una traçabilitat de la recepció del material informàtic 
i del seu ús posterior o reciclatge. El conveni té una 
durada inicial d’un any i, en el marc del mateix, Holaluz 
ens ha donat ja una trentena de torres d’ordinador. 

 

El Pont Solidari de Banc de Recursos ha gestionat 
aquest trimestre a Barcelona i Lleida nombroses 
donacions empresarials, tant d’equipament informàtic 
com de mobiliari i altres materials. 

     Barcelona
El 9 de gener, la Fundació 
Catalunya La Pedrera, 
l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, Aigües de 
Barcelona i Suez Spain 
van donar 137 monitors, 
71 PCs, 30 teclats, 20 
ratolins, 6 portàtils, 3 discs 
sata, 2 smartphones i 40 
arxivadors. Així mateix, el 
20 de febrer l’IQS i Bimbo 
van donar 18 pantalles, 2 portàtils i 5 ordinadors 
de sobretaula. 32 d’aquestes pantalles i 15 més 
procedents d’AC Hotel Barcelona Forum es van 
repartir a 10 entitats socials, mentre que la resta de 
material va quedar emmagatzemat per a la seva revisió 
i posada a punt. Sempre 
a través del Pont Solidari, 
l’empresa SABA va donar el 
12 de febrer 40 papereres 
metàl·liques a sis entitats 
socials. Per últim, a finals 
de febrer vam gestionar la 
donació de 23 taules i 45 
cadires de l’Escola de les 
Aigües de Barcelona a dues 
entitats socials.  

     Lleida 
Banc de Recursos Lleida va derivar durant els mesos 
de gener i febrer a cinc entitats socials un gran lot de 
materials donats per Paradores de Turismo de España.  
L’equipament (150 matalassos, 58 canapès, 49 taules, 
5 llits bressol desmuntables, 4 cadires, 36 papereres, 5 
assecadors de mans, 10 carros de serveis, 3 carcasses 
de nevera, 20 jocs d’estovalles i diversos televisors de 
paret) havia quedat dipositat a Lleida després d’una 
reforma integral al Parador d’Aiguablava (Begur) i va 
ser cedit a BdR després que Turespaña el desafectés. 
Finalment, BdR Lleida va repartir el dia 14 de febrer 
tres ordinadors donats 
pel grup Romero Polo a 
l’Associació Provincial de 
Laringectomitzats de Lleida 
(1 portàtil) i a les Associacions 
Centre de l’Idioma i Cultura 
Russa i Rehina Karpitskaya 
(2 ordinadors). L’enllaç amb 
aquestes dues darreres 
entitats es va fer a través de 
l’Ajuntament de Lleida.



Daniel Brasé i Arnau
Gerent de la Federació Intercomarcal 
d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT)

“Quan tot això acabi, la promoció 
s’ha de fer a nivell local”

P. Què és la FIHRT? 
R. És la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i 
Turisme i va veure la llum l’any 1992 com a GIHR. Va néixer 
com a  resposta de les comarques de l’interior de Catalunya 
a la situació i problemàtica de la ciutat de Barcelona i del seu 
Gremi de Restauració, amb plantejaments totalment diferents. 
Actualment, la FIHRT compta amb 25 gremis i associacions de 
les vegueries de Barcelona, Catalunya Central, Gran Penedès 
i Terres de l’Ebre, i de la Comarca del Baix Camp. Donada 
la situació derivada de la COVID-19, hem ofert la nostra 
col·laboració a d’altres col.lectius del territori, i avui som ja 
més de 35. Treballem en xarxa i ens coordinem. Des de fa 
temps hem apostat per la digitalització i ens sentim preparats 
per afrontar els reptes que ens plantegen cada dia, sempre 
de la mà de PIMEC i de la seva sectorial PIMEC TURISME. Des 
de la FIHRT assessorem, coordinem i fem costat a les nostres 
associacions i als seus associats.

P. Quina repercussió tindrà la crisi econòmica pel coronavirus 
en els sector hoteler i de la restauració? 
R. Res tornarà a ser igual després de la COVID-19. Hi haurà un 
abans i un després. Ambdós sectors són els que previsiblement 
patiran de manera més directa les conseqüències de la crisi. 
El negoci s’haurà de repensar. Tothom diu que no deixarà 
caure el sector, constituït més del 98% per autònoms, pimes 
i micropimes, però ens aboquen només a demanar préstecs. 
Ells mateixos ens estan posant la corda al coll.

P. Com es pot ajudar des de la ciutadania? 
R. Quan tot això acabi, la promoció s’ha de fer a nivell local. 
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Necessitem que la gent ompli de nou restaurants, bars, hotels, 
vagi a passejar per la natura, a veure monuments, al cinema, 
teatre, etc. Que surti. Aquests dies hem fet una campanya 
“ARA NO PODEM OBRIR, PERÒ QUAN TOT AIXÒ ACABI NO 
PODREM TANCAR”.

P. És el tercer any com a jurat i impulsors del Premi 
Remenja’mmm. Què et va motivar a col·laborar-hi? 
R. Des del primer moment hem cregut en el Projecte 
Remenja’mmm, i en el que suposa el malbaratament alimentari 
en el nostre sector. No només ens hem implicat a nivell del 
Premi, com a Jurats, sino que també som ferms prescriptors 
del Projecte i del Premi, i hem participat en el desenvolupament 
de la Llei contra el Malbaratament Alimentari.

P. Què diries per animar a participar-hi els restauradors, 
malgrat la situació? 
R. Aquests dies de confinament obligat i de tancament 
dels nostres establiments, els hostalers no estan per gaires 
històries, i és difícil que s’hi posin. Primer han d’arreglar la 
situació econòmica dels seus negocis i la dels seus treballadors 
i proveïdors. No obstant, quan aquesta situació estigui més o 
menys clara, començaran a pensar en la nova carta per l’estiu, 
i de ben segur que no només prendran consciència de la Llei 
que ja ha entrat en vigor, sino que, a més, s’esmerçaran a fer 
el millor per l’establiment, pel sector i pel territori. Hi ha molt 
restaurador convençut i prescriptor, i cada dia augmenta. 
Jo els demanaria que, superada la situació, repensin el seu 
negoci, i la lluita contra el malbarament alimentari és un 
alicient més. 

3a edició Premis Remenja’mmm

Banc de Recursos, Rezero i el Grup GSR han 
convocat la tercera edició del Premi Remenja’mmm, 
un concurs que reconeix els restaurants que 
duen a terme les millors accions per reduir el 
malbaratament alimentari. La data límit d’admissió 
de candidatures, (inicialment el 31 de març) s’ha 
prorrogat fins que es normalitzi la situació generada 
per l’estat d’alarma de la COVID-19.

III Jornades ADINU Barcelona

La responsable del Pont 
Alimentari a BdR, Mariona 
Ortiz, va participar el 6 de 
març en les III Jornades 
ADINU Barcelona, centra-
des en els reptes de futur 
quant a alimentació. El 
tercer congrés anual dels 
dietistes i nutricionistes 

universitaris de Barcelona va tenir lloc al Campus 
de l’Alimentació UB i va oferir un extens programa 
de conferències i taules rodones. Pel que fa al Pont 
Alimentari, Mariona Ortiz i Laia Carulla de Rezero van 
pronunciar la conferència Iniciatives pel canvi en el 
món de l’alimentació, després de la qual es va donar pas 
a un debat moderat per Gemma Salvador, de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya.



AC HOTEL BARCELONA FORUM, AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA, ÀMBIT ESCOLA, S.L., ARQUISERRA (JOAN 
FRANCESC SERRA), BAKERY IBERIAN INVESTMENTS, S.L.U., 
BOFROST, S.A.U., BON PREU, S.A.U., CAMPOS ESTELA DE 
RESTAURACIÓN, S.L., CATERING ARCASA, S.L., CONDIS 
SUPERMERCATS, S.A., CONSUM, S. COOP. V., ECOATAULA, 
ECOVERITAS, S.A., ESCOLA EL SAGRER, ESCOLA DE 
LES AIGÜES, FREIXENET, S.A., FUNDACIÓ CATALANA 
SÍNDROME DE DOWN, INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, HOTEL 
BARCELONA AUGUSTA, HOSPITAL CLÍNIC, KOSMOS GLOBAL 
TENNIS, S.L., SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., SOLUCIALI, 
S.L., SORIA NATURAL, S.A.
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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  ES72 2100 0423 9202 0027 9011

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

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

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

TLF
CP

SIGNATURA

Amb la col·laboració de

Altres notícies

Hem tornat a fer la Magic Line!

BdR va participar el dia 1 de 
març en la Magic Line de 
Solidaritat Sant Joan de Déu, 
una caminada popular que 
recapta fons per finançar 
projectes socials i que 
enguany ha comptat amb 
982 equips i 13.000 persones 
inscrites a Barcelona, 
aconseguint 386.121 €. 
L’equip Gent de Recursos, 
integrat per treballadors, 
voluntaris, amics i familiars de 
BdR, va fer el tram de 10 km per segon any consecutiu, 
caminant a bon ritme i recuperant forces amb un 
dinar de pícnic al Castell de Montjuïc.

L’Ajuntament de Lleida va atorgar el 20 de febrer la distinció 
d’Empresa Solidària a Hidromatic Ponent a proposta de BdR 
La firma, amb seu a Soses, va fer donació l’estiu passat a 
través de la nostra entitat de 78 plaques solars valorades 
en 14.000 € al Noveau Lycée-College Tècnique de Kyabé 
(Txad). Aquest centre, actualment en construcció, estarà 
dirigit per la Companyia Jesús i oferirà formació tècnica i 
professional a joves de la zona. Si bé no és un projecte nostre, 
hi col·laborem cercant i aportant materials i equipaments. 

Empresa Solidària 2020


