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Banc de Recursos celebra el seu 25è aniversari
Enguany celebrem el 25è aniversari de Banc de
Recursos i, tot i que el gruix dels actes tindrà lloc al
novembre, ja hem començat a commemorar-ho a
les xarxes socials llençant
petits missatges per anar
escalfant motors.
En el transcurs de 2021,
recordarem el naixement
de Banc de Recursos com
a entitat de reutilització
d’equipaments i materials
en projectes de cooperació
al Sud i l’evolució d’aquesta
tasca fins a consolidarnos com una entitat de
reutilització i aprofitament
alimentari de referència a
Catalunya. Durant aquest
temps, destaquen els 172
contenidors
enviats
a
l’Amèrica Llatina i Àfrica (en
especial a Bolívia i al Txad) col·laborant amb 47 ONG
i gestionant materials amb un valor superior als 22
milions d’euros.
Impactes socials i ambientals
Pel que fa a la nostra activitat actual, hem de fer
èmfasi en els serveis Pont Solidari i Pont Alimentari
i la seva utilitat per a les entitats socials del nostre

país i per al medi ambient. Aquest és, precisament, el
sentit dels lemes que acompanyen el logotip del 25è
aniversari: “Multiplicant impactes socials” i “Reduint
impactes ambientals”.
Quant al logotip, cal
remarcar que el disseny ha
estat realitzat pel personal
de la nostra entitat després
d’una pluja d’idees i treballant diverses propostes fins
a consensuar la imatge final.
25 anys de voluntariat
En l’any del 25è aniversari,
retrem homenatge a l’equip
humà que ha impulsat —i
impulsa encara— la nostra
entitat, amb un record
especial per als voluntaris
i voluntàries que ens han
deixat. Així mateix, donarem
veu a les persones que se situen al capdavant de
Banc de Recursos i cercarem la complicitat de les
entitats col·laboradores i receptores, agraint també el
suport econòmic-solidari dels nostres socis i sòcies.
Malgrat els condicionants de la pandèmia de
COVID-19, esperem poder celebrar el nostre 25è
aniversari com l’ocasió mereix i confiem que aquest
esdeveniment sigui una nova injecció de força!

> Editorial
25 anys d’accions
solidàries i ecològiques
Enguany celebrem les nostres “noces d’argent”
amb la societat. El desig inicial de promoció dels
habitants dels països del Sud mitjançant el suport
tècnic (professional i material) en els sectors educatiu,
sanitari i agrícola vinculat a l’acció mediambiental
d’aprofitament d’estris i equipaments en bon estat ha
estat un encert.
El comptar amb voluntaris que s’apuntaven al projecte
per a poder aplicar els seus coneixements i expertesa
en aquesta acció solidària col·lectiva afegia un “plus”,
que esdevenia fonamental cara a la consecució dels
objectius.

“Més enllà de les xifres,
cal remarcar l’impacte aconseguit
a nivell social”
Les crisis econòmiques successives van suposar
la dedicació d’esforços vers la nostra societat més
propera, ateses les necessitats dels col·lectius del
nostre entorn. Al Pont Solidari inicial es va afegir,
més recentment, el Pont Alimentari, creat amb altres
entitats que treballen contra el malbaratament dels
aliments.
Més enllà de les xifres (que tenen la seva importància),
creiem que cal remarcar l’impacte aconseguit a
nivell social: reutilització d’una quantitat notable
de materials, consciència creixent de sostenibilitat
(moltes entitats dedicades a l’aprofitament de
recursos), responsabilitat empresarial envers aquests
objectius mediambientals...
Pensem que la nostra aportació a la societat continua
essent útil (gairebé imprescindible) en aquests temps
tan difícils, de desequilibris i precarietats tan grans.
Gràcies a tots els que heu fet possible aquests “Ponts”
entre persones, entitats i empreses!

Apunts sobre la Llei 3/2020
Al febrer vam enviar diverses aportacions al procés
de consulta per desplegar la Llei 3/2020, de l’11 de
març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament
alimentaris. Són apunts que hem consensuat amb
Càritas, Formació i Treball, Nutrició sense Fronteres
i Rezero i podeu veure’ls aquí: https://bit.ly/3x4Jh3f

Breus
Donacions al Pont Alimentari
El servei Pont Alimentari
de Banc de Recursos
i Rezero ha gestionat
aquest trimestre una
donació de 40 kg de
caps de pop i 18 kg de
guarnicions de patata,
trompeta i ceba d’Origen
100×100 al Rebost Solidari de Terrassa. A més,
també va derivar al
Rebost Solidari de Sant
Andreu (Barcelona) 150
pizzes Casa di Mama de
Dr. Oetker, inaugurant
així la col·laboració d’aquesta empresa amb el Pont
Alimentari.

Cloenda d’EcoWaste4Food
El dia 17 de març va
tenir lloc la reunió de
valoració
i
cloenda
del projecte europeu
EcoWaste4Food, la participació catalana del qual
liderava l’Agència de
Residus de Catalunya. El
projecte, que ha durat del
2017 al 2020, ha fomentat l’intercanvi d’experiències
amb altres països europeus però sobretot ha servit per
a consolidar un espai català multisectorial de treball
entorn del malbaratament alimentari.
Durant tres anys, administracions, empreses,
universitats i tercer sector ens hem anat reunint per
veure com podem afrontar des del nostre territori
un problema complex com és el del malbaratament
alimentari i, després d’intensos debats i de compartir
tots els punts de vista (des dels productors als
comercialitzadors i als consumidors) hem anat
avançant fins aconseguir elaborar el Primer Pla d’Acció
per la prevenció del malbaratament alimentari a
Catalunya i l’aprovació de la llei 3/2020 de prevenció
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
Des de Banc de Recursos, a banda de l’intercanvi
enriquidor amb altres projectes europeus, valorem
molt positivament el comitè estratègic perquè ens ha
servit per conèixer-nos entre nosaltres i per treballar
col·laborativament amb la quàdruple hèlix (sector
públic, privat, universitat i societat civil) demostrant
que és possible i que és una forma efectiva per abordar
les problemàtiques complexes que ens trobem a la
societat actual.

Banc de Recursos Lleida enforteix el Pont Solidari
La delegació de Banc
de Recursos a Lleida ha
assumit amb decisió les
funcions de Pont Solidari
a Ponent i cada vegada
gestiona més donacions
de material i equipament.
La més important d’aquest
trimestre ha estat una
donació de 4.500 caixes
plegables de plàstic de
Plusfresc el dia 11 de març
que s’estan repartint ja a diverses
entitats socials de la Terra Ferma.
A més, el Pont Solidari lleidatà ha
lliurat a Fundació Jericó i Casa
Solidària Lleida un total de 26
matalassos i somiers de l’hotel
Can Peixan d’Alcarràs i roba de
llit de l’antiga clínica Aliança. Per
últim, també ha donat 3 pantalles

Pers
pec
tiva
Ex-empleat de banca jubilat, Alfons Medina és voluntari
de Banc de Recursos Lleida i fins fa poc portava la
direcció de la Fundació Jaume Rubió. Des de fa sis anys
col·labora també com a voluntari a Càritas Diocesana de
Lleida i actualment n’és l’administrador.
P. Col·labora amb Banc de Recursos i ha estat voluntari
de moltes altres entitats. D’on surt aquest interès i
quina és la seva aportació personal?
R. Des de molt jove he sentit la necessitat d’ajudar els
altres.
P. Quina tasca fa com a col·laborador de Banc de
Recursos?
Col·laboro amb les feines del despatx i en els assumptes
del dia a dia.
P. A finals de març va ser nomenat administrador
voluntari de Càritas Diocesana de Lleida. Què comporta
aquest càrrec i quins són els seus objectius personals
en relació a aquest?
R. Com el nom diu, comporta administrar tots el béns
de la institució. Tenir cura de tot i intentar fer la tasca
encomanada el millor possible; és un nou repte que

d’ordinador a l’empresa
d’inserció Troballes, 4 portàtils al programa Noves
Oportunitats Lleida i 2
ordinadors complerts i una
impressora a l’associació
Agrupa’t Lleida, que treballa
per aconseguir la millora
dels drets i de la qualitat
de vida de les persones
amb problemes de drogodependències.
Pel que fa a la seu de Barcelona,
el servei Pont Solidari ha derivat a
ADAIC 14 llits donats per la Clínica
Barraquer. L’ONG de Polinyà
té previst enviar el material a
Sandiniery (Casamance, Senegal),
on ha construït un sanatori que
atén a pacients d’aquesta regió
amb escassos recursos.

“Amb la pandèmia, la borsa
de pobresa quasi s’ha duplicat”

Alfons Medina Rubio
Nou administrador de Càritas Diocesana de Lleida
assumeixo amb molta il·lusió.
P. La pandèmia de COVID-19 ha agreujat la situació de
pobresa que ja patien moltes famílies. Com ho esteu
vivint a Càritas? Quines són les principals necessitats
i quina creu que serà l’evolució en els propers temps?
R. Des de l’entitat s’està vivint la pandèmia i el confinament
amb molta preocupació; la borsa de pobresa quasi s’ha
duplicat i aquest gran increment de sol·licituds que tenim
comporta que cada dia es necessitin mes de recursos
econòmics per fer front a tots el projectes en marxa
(Habitatge, Temporers, Persones sense sostre, etc.)
Desgraciadament no puc ser molt optimista, ens esperen
temps difícils a curt i mig termini, esperant que a finals
d’any la situació torni a la normalitat.
P. Què s’està fent des de Banc de Recursos Lleida per
donar un cop de mà? De quina altra manera podem
ajudar des de la nostra entitat?
R. Estem fent recollida i donació de material (informàtic,
matalassos, roba de la llar, mobles, etc.). Penso que
hem de continuar treballant en el que ja s’està fent i
conscienciar la ciutadania de Lleida per aconseguir
recursos econòmics i personal voluntari.

‘Digital Days 2021’

Altres notícies

Banc de Recursos va participar el dia 22 de març com
a patrocinador social en les jornades Digital Days
2021, organitzades per reflexionar i trobar estratègies
compartides entre les
organitzacions
que
operen en el sector
digital. En aquesta
edició, 100% virtual,
els
organitzadors
van
voler
que
l’esdeveniment donés
retorn immediat a la
societat. Per això, cada
sessió va comptar
amb un patrocinador
social: una entitat
sense ànim de lucre
vinculada a l’àmbit tecnològic que va poder presentarse i recaptar fons per la seva tasca. A més de la nostra
entitat, hi van ser presents YoungITGirls i 50a50.

Arribada del contenidor a Kyabé
El dia 29 de gener va arribar a Kyabé (Txad) el contenidor
de maquinària agrícola, equipaments de reg i material
per a instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques enviat el
30 d’octubre. Des de Banc de Recursos vam col·laborar
en aquesta tramesa per al projecte de Kyabé Avanza
derivant materials i assessorant en els tràmits burocràtics.

Agraïments

Amb el suport de

D.L.: B-53132-2006

ARCASA, Bakery Iberian Investments, s.l.u.,
Bofrost, Bonpreu, Condis, Consum,
Dr. Oetker, FREMAP, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 61, Futbol Club
Barcelona, Legal Advisory & Consultancy
Services 4U, s.l., Marcos Arquitectes,
MÉdicos sin fronteras, Mutuam, Mutua de
Previsión Soc, Nestlé España, s.a., Ocasiones
Low Cost, SeruniÓn, Soluciali, Talent
Search People s.l., Veritas

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

