
Malgrat l’aturada forçosa pel confinament dictat 
el 4 de juliol, l’equip de Banc de Recursos Lleida ha 
treballat intensament aquest trimestre per donar 
sortida a tota la roba hospitalària procedent de 
l’antiga Clínica Aliança de Lleida, que aquest estiu 
va ser adquirida per Clínicas Mi. Amb el canvi de 
gestors, el centre mèdic va passar a denominar-se 
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Donacions hospitalàries a Lleida

Mi NovAliança, per la qual cosa va caldre substituir 
tota la roba hospitalària incorporant el nou logotip. 
La Clínica va apostar per la reutilització enlloc de 
destruir el material, i va confiar la gestió de la donació 
al nostre servei Pont Solidari. Supermercats Plus 
Pujol va cedir-nos una desena de gàbies per guardar 
l’aixovar fins a completar el repartiment. 

BdR Lleida va repartir el dia 3 de 
setembre uniformes hospitalaris i roba 
de llit de l’antiga Aliança a Lleida pels 

Gàbies de Plus Pujol Lleida pels Refugiats Fundació jericó Fundació Jericó

Refugiats i la Fundació Jericó, que proporciona 
aliments, allotjament i borsa de treball a persones en 
risc d’exclusió.
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El dia 18 de setembre vam lliurar roba 
hospitalària, matalassos i mobiliari de 
despatx a l’Associació Hebolo Sukabe 
Boundou, que destinarà aquest 
material als hospitals que ha construït a 

la regió senegalesa de Boundou. En concret, el servei 
de Pont Solidari lleidatà ha derivat a l’Associació 20 
matalassos individuals, 4 caixes de llençols, 2 caixes 
de cobrellits, 5 bosses de vestuari sanitari, i 4 taules 
i 9 cadires de despatx. L’equipament procedeix de 

l’antica Clínica Aliança de Lleida i de donacions de 
diversos establiments hotelers i oficines tècniques de 
la ciutat. Cal destacar que el primer contacte entre 
Banc de Recursos i Hebolo Sukabe Boundou va ser 
facilitat per l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament 
de Lleida, raó per la qual la regidora d’Educació, 
Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, 
va estar present en l’acte de lliurament del material. 
La càrrega del contenidor va tenir lloc el dia 26 de 
setembre. 
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Les bretxes s’eixamplen

L’actual pandèmia ha posat de manifest  que les 
diferències socials arraconen encara més les persones 
amb menys recursos, que queden pràcticament 
excloses de les possibilitats que existeixen pel que fa 
als recursos públics.

Segons les dades oficials a Catalunya 55.000 famílies 
no tenen accés a les noves tecnologies, i a Espanya el 
45% dels treballadors tenen dificultats en el maneig 
de les xarxes.

Atès que la majoria de tràmits oficials (prestacions 
d‘atur, reclamacions, etc.) es fan telemàticament 
aquestes persones queden excloses del sistema… Més 
encara amb la saturació de tots els serveis públics per 
manca de personal.

Les ONG estem atenen (com podem) l’augment 
de demandes de tota mena que rebem d’entitats i 
persones que necessiten ajuts urgents per a les seves 
necessitats vitals però no podem acceptar que la 
pobresa vagi augmentant escandalosament… Per això 
hem de exigir que els poders públics facin polítiques 
que prioritzin els col·lectius més vulnerables. No 
solament  hem d’atendre a les víctimes d’aquesta 
pandèmia sinó evitar que siguin encara més 
marginades pel mal funcionament de la nostra 
societat.

“Hem d’exigir que els poders 
públics prioritzin els col·lectius 
més vulnerables”

> Editorial

Donació de caixes de cartró

Responent a una petició d’ajuda del Pont Alimentari, 
l’empresa Graphic Packaging International Spain 
d’Òdena va donar el dia 30 de juliol 3 palets de caixes 
de cartró (1.000 unitats) a l’Economat de Vilanova 
i la Geltrú per repartir lots d’aliments a famílies 
necessitades. 

Donacions del Pont Alimentari

El Pont Alimentari va 
derivar els mesos de 
juliol a setembre 3.142 kg 
d’aliments a 11 entitats 
socials. Les  receptores 
van ser Andròmines, 
BarcelonActua, Casal 
dels Infants del Raval, 
Egueiro, El Rebost 
de Sant Andreu, El Rebost de Terrassa, El Xiprer, 
Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya, 
Rebost Solidari de Gràcia, Reto a la Esperanza i 
Xarxa d’Aliments de Vallcarca i el Coll. Els donants, 7 
empreses (Bonpreu, Condis, Ecoataula, Espigoladors, 
Remy Robotics i Soluciali) i un particular, van aportar 
menjar cuinat, congelats, verdura i fruita fresca i altres 
aliments com sucre, oli, vinagre, iogurts, i arròs.

Mobiliari de Vicepresidència

El Pont Solidari va derivar 
al juliol a 9 entitats 
socials mobiliari d’oficina 
donat pel Departament 
de Vicepresidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
En concret, es van 
recollir 100 armaris, 
43 taules, 20 cadires, 
17 bucs, 8 penjadors de roba i 4 prestatgeries. Les 
receptores van ser Actua SCCL, Actua Vallés, Asociación 
Reto a la Esperanza de Barcelona, Associació 
Prohabitatge, Casal de Barri La Pau, Fundació 
Aspros, Fundació Roure, Sant Joan de Déu Serveis 
Socials, i Servei d’atenció i Acollida REFEM de Lleida. 
L’operació va començar arrel de l’avís d’una ciutadana.

Breus 

Donació de caixes fortes

Un total de 22 entitats 
socials van recollir el 
dia 6 de juliol 174 caixes 
fortes donades per 
l’hotel NH Collection 
Barcelona Gran Hotel 
Calderón a través del 
Pont Solidari. Atès 
el gran nombre de 
receptors, el repartiment va estar coordinat in situ 
per la responsable del Pont Solidari, Maite Ortega; i 
els voluntaris Josep Martínez, Josep Miralles i Manel 
Berché.



Anna Vila Marquès 
Directora de Fundació Jericó

“Hem vist un augment de persones 
que han necessitat més l’ajuda 
dels nostres serveis”

P. A què es dedica la Fundació Jericó i quins col·lectius atén 
prioritàriament? Quants anys fa que treballeu a Lleida?
R. La Fundació Jericó es va crear l’any 2014 per Mossèn Joan 
Mora Pedra per atendre les demandes de la gent vulnerable 
que acudia a la Parròquia del Carme en demanda d’ajuda. 
Pretenem que l’ús periòdic i/o regular dels nostres serveis 
que cobreixen les necessitats bàsiques amb un baix grau de 
compromís faciliti la creació de vincles més o menys estables 
amb iguals i amb professionals en un espai socialitzador. 
Aquest vincle permetrà a les persones ateses finançar, de 
manera progressiva, nous compromisos. Primer en l’ús de 
serveis, i posteriorment en la seva pròpia recuperació. Els 
serveis que oferim com a Fundació Jericó són: el repartiment 
d’aliments a famílies, menjador social i la Residència d’urgència 
de persones amb exclusió social.

P. El passat juliol va ser un mes molt difícil a Lleida arran 
del confinament per l’augment de positius de la COVID-19. 
Com ho vau viure a Jericó?
R. Atenent les indicacions del servei d’epidemiologia, ens 
vàrem confinar 15 dies durant el mes de juliol. Van ser dies 
difícils a la Residència per la situació personal en què es trobava 
cadascú i pel fet de no poder sortir per treballar o buscar-se la 
vida. Per una banda, van ser uns dies de contenció emocional 
i de nervis. Per altra banda, van ser uns dies de convivència 
i d’ajuda entre ells i elles, fet que va aportar vincles i entesa 
entre ells/es. Durant aquells dies també es va confinar un 
voluntari a la Residència, algun treballador i la directora per tal 
de tirar endavant, gestionar i coordinar el confinament de la 
millor manera possible al nostre servei. 
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P. De quina manera ha afectat i està afectant la pandèmia a 
les entitats socials i als col·lectius que atenen?
R. Per una banda, ens està afectant amb el canvi de 
funcionament dels serveis per complir amb els requisits 
de salut i del protocol de prevenció davant la COVID-19. A 
vegades observem que algun servei no esta sent tan proper 
amb les persones com era abans; també ens ha afectat amb 
una disminució dels voluntaris/es. Per altra banda, hem vist 
un augment de persones que han necessitat més l’ajuda dels 
nostres serveis i de la resta d’entitats socials de Lleida. Persones 
i famílies que abans no es trobaven en aquesta situació i s’han 
vist obligades a demanar ajuda. Això ens ha fet reinventar-nos 
a l’hora d’oferir els nostres serveis i gestionar-los, i treballar 
d’una manera més coordinada entre nosaltres per tal de cobrir 
totes les demandes generades a la ciutat de Lleida.

P. Quins recursos necessita Jericó? 
R. Qualsevol persona pot ajudar, sigui de manera puntual o de 
llarga durada, a través de donacions materials, econòmiques, 
d’aprofitament alimentari o bé aportant el seu temps com a 
voluntari/a. 

P. Com valoreu la col·laboració amb BdR Lleida?
Molt positivament, ja que per nosaltres és de gran ajuda per 
tirar endavant i oferir un millor servei a les persones. L’any 
passat vam rebre ordinadors, ratolins i teclats que van anar 
destinats al projecte de la sala d’informàtica de la Residència, 
que està essent molt útil perquè els usuaris guanyin autonomia 
en l’àmbit administratiu. Així és que ens agradaria agrair-vos la 
vostra tasca i l’ajuda que esteu oferint a les entitats.

Donacions d’equipament informàtic i pissarres digitals
Aquest trimestre hem rebut diverses donacions 

d’equipament informàtic que estem revisant i posant a 
punt per derivar-lo a altres entitats socials o col·lectius 
necessitats. En el marc del conveni que vam subscriure 
al febrer, Holaluz-Clidom va lliurar-nos 17 ordinadors 
que vam derivar a Andròmines. Així mateix, la companyia 
de creuers Royal Caribbean International va donar-
nos el dia 7 de juliol 39 portàtils, 18 ordinadors avançats 
Dell Optiplex 7010, 34 teclats, 15 monitors i una caixa 
de cables. Finalment, ENE IT Soluciones Informáticas 
va lliurar-nos 12 monitors, 10 torres, 2 impressores, 
tòners, cables, ratolins i teclats per a la seva reutilització. 

Per una altra banda, el Pont Solidari va repartir el dia 
7 de setembre a 11 entitats socials 21 pissarres digitals 
donades per l’Escola Grèvol de Barcelona, un centre 
concertat que atorga gran importància al coneixement 
dels desequilibris i desigualtats socials i mediambientals.

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



ARCASA, BRITA IBERIA, S.L., BOFROST, 
BONPREU, CONDIS, CONSUM, DEPARTAMENT 
DE VICEPRESIDèNCIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNyA, DEXMA SENSORS, S.L., EDICIONS 
44, S.L., ESCOLA EL SAGRER, ESCOLA GRèVOL, 
ESCOLA VORAMAR, FACULTAT DE TURISME I 
DIRECCIó HOTELERA SANT IGNASI, FUNDACIó 
TEATRE LLIURE, GRAPHIC PACkAGING 
INTERNATIONAL SPAIN, S.A., HOSPITAL CLÍNIC, 
NEFTIS LABORATORIOS, S.L., PRESEC - PRESTACIó 
DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A., PUMA IBERIA, S.L.U., 
RCL CRUISES LTD BRANCH, REMy ROBOTICS, 
S.L., SERUNION, SMART IBéRICA DE IMPULSO 
EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUzA, SOLUCIALI, STACkS BARCELONA, 
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
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COGNOMS
POBLACIó
NÚM DE COMPTE
DATA

TLF
CP

SIGNATURA

Amb la col·laboració de

Obituari

Defunció de Josep Maria Martí

El passat dia 26 d’octubre 
va morir l’amic i company 
Josep Maria Martí, voluntari 
de la nostra entitat des 
de 2006. En Josep Maria 
acudia regularment a 
la seu de Barcelona per 
contactar amb els hospitals 
i gestionar les seves ofertes 
de materials. Va néixer el 
25 de desembre de 1940 i 
aquest Nadal hauria fet 80 
anys. El nostre sentit condol 
per a la seva família i sincer 
agraïment per la seva tasca i 
dedicació al llarg de tot aquest temps! 

El passat dia 16 de setembre 
vam participar en la primera 
reunió (telemàtica) de l’Eix 
de Justícia Ambiental de 
La Fede. és un grup obert a 
organitzacions no federades 
i moviments socials per 
entendre quins impactes té 
una ciutat com Barcelona en 
la justícia ambiental exterior, 
i com podem treballar per 
revertir-los des de la justícia 
global i l’ecofeminisme. Així 
mateix, el 30 de setembre 

vam assistir al taller La Justícia Ambiental davant els 
reptes globals organitzat per La Fede i ODG a l’Espai 
Jove La Fontana de Barcelona per fer una diagnosi dels 
conflictes socioambientals a la ciutat i definir un pla de 
treball.

Justícia Ambiental


