
Malgrat les circumstàncies excepcionals de la 
pandèmia de COVID-19, Banc de Recursos ha continuat 
(tele)treballant durant el segon trimestre de 2020 i 
vehiculant les ofertes i demandes d’empreses i entitats a 
través del Pont Solidari i Pont Alimentari. Durant l’etapa 
de confinament estricte, vam operar exclusivament des 
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Treball confinat i solidaritat en temps de pandèmia

dels nostres domicilis particulars, i al juny vam començar 
a coordinar in situ algunes donacions de materials tant 
a Lleida com a Barcelona. Com sempre, el suport dels 
voluntaris ha estat clau per poder prestar un servei de 
qualitat. Val a dir que el gruix de l’activitat s’ha centrat a 
alleujar els efectes provocats per la crisi.

179 tauletes digitals
100 auriculars
50 monitors
30 teclats
10 ratolins
1 caixa de cables
174 caixes fortes
360 ampolles d’aigua de roses
34 taules
15 armaris
1 mostrador recepció
Màquines de cosir
Material escolar

11 DONANTS - 40 RECEPTORS

3 palets de congelats
1 arcó de menjar
873 kg d’aliments congelats 
d’escoles
840 litres de llet
620 kg d’aliments congelats,  
“en sec” i llaunes
600 litres de brou
425 esmorzars
350 sucs de fruita
237 kg de sandvitxos i amanides
200 racions de menjar cuinat
Mones de Pasqua

10DONANTS - 14RECEPTORS

Responent a una petició del 
Pont Solidari, Nestlé va donar-nos 
179 tauletes digitals, 50 de les quals 
es van destinar al circuit eways, per 
tal que els malalts de COVID-19 
aïllats als hospitals poguessin parlar 
o acomiadar-se dels seus familiars. 
També vam derivar-los auriculars 
donats per Audio-Technica Iberia. 
Les tauletes restants, així com 
l’equipament informàtic aconseguit 
gràcies a diverses donacions, 
van servir per equipar  escolars 
i estudiants a les llars i atendre 
peticions diverses. L’Associació 
Andròmines es va encarregar de 
revisar i repartir aquest material. 

El Pont Alimentari va derivar  
a 9 entitats socials aliments 
congelats procedents d’escoles 
tancades per la pandèmia i 
donats per Ecoataula, Serunion i 
els CEIP Marenostrum i El Sagrer 
de Barcelona. També, gràcies a la 
col·laboració amb Food4Heroes, 
el nostre servei d’aprofitament 
alimentari va repartir esmorzars al 
Centre d’Acollida Assís i al Rebost 
Solidari de Terrassa i 237 kg de 
sandvitxos i amanides donats 
per Ensalandia. Altres empreses 
que van donar aliments van ser 
Bofrost, Consum, Soluciali i 
Veritas.



 

Crisi i respostes

La situació que vivim, que ha posat en crisi tot el sistema, 
ha afectat molt seriosament a les entitats socials: 
desbordament de feina, problemes econòmics, futur 
incert... Han augmentat les necessitats i les persones 
ateses han esdevingut més vulnerables.

D’altra banda, les accions de solidaritat s’han 
multiplicat: Empreses, institucions i particulars 
s’han posat a treballar, amb empenta i imaginació, 
per atendre necessitats urgents i pal·liar els danys 
(estralls?) de la pandèmia. Algunes han sortit als 
mitjans de comunicació; d’altres no.

Com podem aprendre  a funcionar d’una altra 
manera? Com aprofitar aquesta crisi per a incorporar 
la nostra visió i la nostra acció solidària a una forma de 
viure diferent? Com pressionar als poders econòmics 
i polítics per a que canviïn els seus interessos més 
“primaris” (diners i/o vots)  per a un bé comú i una 
justícia global?  

Des del Tercer Sector, alhora que actuem “en les 
trinxeres” (urgències socials), hem de plantejar 
alternatives concretes i possibles per al nou model 
de societat que defensem (i que intentem practicar 
en les nostres entitats i projectes). La coordinació i 
l’acció conjunta són més necessàries que mai. 

“Han augmentat les necessitats
i les persones ateses han  
esdevingut més vulnerables”

> Editorial

Llits hospitalaris a Lleida

Banc de Recursos Lleida va derivar la segona setmana 
de juny a l’Associació ACUDAM 24 llits donats 
per l’Hospital Universitari Santa Maria. Amb seu a 
Mollerussa, ACUDAM ofereix serveis d’habitatge i 
teràpia ocupacional a persones amb discapacitat 
intel·lectual i els proporciona feina mitjançant el seu 
Centre Especial de Treball.

 

Donació de Grupo Ferrer

Banc de Recursos va 
repartir els dies 19 i 29 
de juny a deu entitats 
socials 85 caixes de 
material d’oficina dona-
des per Ferrer a través 
del Pont Solidari. Entre 
d’altres elements, hi 
havia bosses per a 
portàtils, calculadores, 
grapadores, foradado-
res, enquadernadores, 
safates organitzadores, 
llibretes, carpetes, bolí-
grafs, rotuladors, etc. 
Així, mateix, el dia 30 vam 
recollir a les instal·lacions 
de la mateixa empresa 50 
monitors, 2 impressores, 30 teclats, 10 ratolins i una 
caixa de cables que van quedar dipositats a la nostra 
seu per tal de revisar-los i distribuir-los posteriorment 
a entitats socials i col·lectius necessitats.

Donacions d’envasos i bosses

L’augment de la deman-
da d’aliments aquests 
mesos a causa de la 
pandèmia ha comportat 
també una major neces-
sitat d’envasos i bosses 
per poder lliurar-los. 
En resposta a la crida 
del Pont Alimentari, les 
empreses Ronibil Ecològic i Bionatic Spain van donar-
nos respectivament 850 envasos compostables fets 
de canya de sucre i 2.500 bosses biodegradables. Els 
primers els utilitza ja Joventut i Vida de Tarragona per 
repartir menús, mentre que les bosses es van enviar al 
Rebost Solidari de Sant Andreu.

Donació de compotes

Fundació Espigoladors 
va donar-nos a finals 
de juny un palet amb 
2.016 compotes de 
poma de 220 grams 
dins la campanya 
Conserves que cuiden. 
El servei Pont Alimentari 
va derivar la totalitat 
d’aquest producte al Rebost de Gràcia. 

Breus 



Raquel Quílez Valdevira
Directora de l’Associació Joventut i Vida

“Abans de la pandèmia ateníem 
300 persones diàries al Menjador 
Social, i ara són 540”

P. Quin és l’objectiu de Joventut i Vida?
R. Contribuir a transformar la realitat de les persones i famílies 
més vulnerables del nostre entorn de manera rellevant 
i duradora, defensant la seva dignitat i treballant per a 
aconseguir la seva inclusió efectiva en la comunitat en igualtat 
d’oportunitats.

P. Com funciona el menjador social?
R. Des del seu inici, l’any 2013, El Menjador Social a Bonavista 
atén les necessitats bàsiques d’alimentació de les persones 
més vulnerables i realitza mesures d’acompanyament. Tots els 
beneficiaris són derivats pels Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Tarragona i La Canonja i són: famílies necessitades, 
especialment amb menors a càrrec seu; persones sense 
sostre; persones vulnerables i amb alt risc d’exclusió social; 
dones víctimes de violència de gènere, especialment amb 
fills a càrrec seu; joves tutelats per l’Administració; i persones 
majors en situació de vulnerabilitat i abandó. El Menjador Social 
ajuda a superar la situació de desemparament i vulnerabilitat 
d’aquestes persones. Una major qualitat de vida i millora de les 
condicions de salut gràcies a una bona i equilibrada nutrició, 
fan millorar el benestar emocional i psicològic. Durant l’any 
2019, vam repartir 61.999 menús i atendre un total de 568 
persones (374 adults i 194 menors). 

P. Com us ha afectat la pandèmia? Heu tingut més demanda? 
Com heu hagut de modificar la vostra activitat?
R. Hem incrementat i renovat les nostres tasques durant els 
set dies de la setmana, amb la finalitat d’alleujar el sofriment i 
garantir la subsistència de les persones que es troben en una 
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situació d’especial vulnerabilitat. Abans de la pandèmia s’atenia 
una mitjana de 300 persones diàries al Menjador Social, i ara 
són 540 persones diàries, i pot ser que s’incrementi segons les 
necessitats.

P. Com valoreu la col·laboració amb Pont Alimentari?
R. La col·laboració i les donacions desinteressades rebudes de 
la vostra entitat han estat fonamentals sempre per al Menjador 
Social. Ara, en la crisi que vivim per l’afectació de la Covid-19, el 
Menjador Social s’ha convertit en un suport molt important per 
a la comunitat. El procés de recuperació de les persones és de 
vital importància per poder sortir tots junts d’aquesta situació. 
Que entitats com la vostra estiguin involucrats i bolcats amb 
la necessitat de les més vulnerables, és fonamental, més que 
mai, per a poder continuar cap endavant. Moltes gràcies per 
ajudar-nos a seguir ajudant.

P. D’aquesta col·laboració van sorgir les cistelles solidàries 
que Veritas proporciona cada setmana i que vosaltres 
distribuïu entre 20 famílies en situació de vulnerabilitat. 
Com valoreu aquesta ajuda?
R. Les 20 cistelles setmanals, no sols ens ajuden a atendre les 
necessitats bàsiques d’aquestes persones, sinó que a més són 
la porta d’entrada per a poder realitzar un acompanyament i 
seguiment que en aquests moments és crucial. A més, també 
s’està arribant a famílies molt necessitades amb menors a 
càrrec seu de La Canonja, completant així les ajudes a famílies 
del Menjador Social, que s’han vist triplicades per la pandèmia. 
 
(Podeu llegir l’entrevista íntegra a www.bancderecursos.org)

‘Cistella Veritas’ per a famílies en risc d’exclusió
La cadena de supermercats ecològics Veritas, donant 
habitual del Pont Alimentari, va posar en marxa al maig 
la Cistella Veritas, una iniciativa per ajudar famílies 
necessitades arran de la pandèmia. Així, fins a finals d’any 
i en el marc del seu Pla Resposta Covid-19, l’empresa 
repartirà cada setmana cistelles d’aliments a 50 famílies 
en risc d’exclusió social. Entre altres productes, els 
lots contenen ous, cigrons bullits, plàtans, crema de 
pastanagues i carn picada de vedella, amb l’objectiu de 
contribuir a una alimentació saludable i equilibrada.
Des del servei Pont Alimentari, hem col·laborat en la 
tria de les entitats socials que atenen aquestes famílies 
i en farem el seguiment durant l’any. Les receptores 
són Joventut i Vida de Tarragona (20 cistelles), i 
BarcelonActua (20) i Surt (10) a Barcelona. 
El Pla Resposta Covid-19 de Veritas és un paquet de 
mesures en les quals l’empresa reverteix els seus ingressos nets addicionals i no previstos durant el confinament, 
posant-los al servei de la recuperació econòmica de les famílies.



ABSIS-BERGER-LEVRAUL, AIGÜES DE BARCELOnA, 
S.A., ÀMBIT ESCOLA, ARCASA, AROMES DEL 
MEDITERRAnI, AUDIO-TECHnICA IBERIA, S.A.U., 
BAkERy IBERIAn InVESTMEnTS, S.L.U., BIOnATIC, 
BOFROST, BP, CAMPOS ESTELA, COCA-COLA, 
COnDIS, COnSUM, ECOATAULA, ESCOLA EL 
SAGRER, FOOD4HEROES, GRUPO FERRER 
InTERnACIOnAL, S.A., HOLALUz-CLIDOM, S.A., 
HOSPITAL CLÍnIC, nH HOTELS ESPAñA, S.A., 
PARC SAnITARI PERE VIRGILI, REMy ROBOTICS, 
ROnIBIL, SERUnIOn, SERVEIS EDUCATIUS PAM 
I PIPA, SOLUCIALI, SORIA nATURAL, TRAVCO 
CORPORATIOn LTD, VALUE RETAIL MAnAGEMEnT 
SPAIn, S.L., VERITAS
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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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..................................................................................

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

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

....................................
COGnOMS
POBLACIÓ
nÚM DE COMPTE
DATA

TLF
CP

SIGnATURA

Amb la col·laboració de

Altres notícies

3a edició Premis Remenja’mmm

Un total de 32 establiments concorren enguany 
en la tercera edició dels Premis Remenja’mmm, 
les inscripcions per als quals es van tancar el dia 3 
de juliol. Els terminis d’aquests guardons s’han vist 
alterats enguany per la pandèmia de la COVID-19, 
sense afectar no obstant el nombre de participants. 
Està previst que el lliurament dels Premis es faci al 
setembre, adaptant el format a les circumstàncies del 
moment.

La responsable del servei Pont Alimentari a BdR, Mariona 
Ortiz, va participar el dia 2 de juny en les jornades virtuals 
organitzades per Veritas Relacions d’impacte positiu. 
Juntament amb Enric Morist, coordinador de Creu 
Roja Catalunya, la Mariona va explicar el paper de les 
entitats socials durant la pandèmia de COVID-19 i, més 
concretament, la tasca realitzada pel Pont Alimentari en 
aquest període.  

Jornades virtuals de Veritas


