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Acte del 25è aniversari al CCCB
Un total de 85 persones van assistir el 29 de
novembre a la jornada sobre reutilització, alimentació
sostenible i creació de comunitats circulars organitzada amb motiu del 25è aniversari de Banc de
Recursos. L’acte, conduït per Salvador Alsius, va
tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona i va comptar amb la participació d’Alfred
Vara, cap del Departament de Prevenció i Eficiència
dels Recursos de l’Agència de Residus de Catalunya.
Sota el títol Situació de la reutilització a Catalunya
i objectius que ens marca Europa, Vara va repassar
les actuacions més rellevants al nostre país en aquest
àmbit des de 2012 i va admetre que encara queda un
llarg camí per endavant. Es va referir també al Projecte
de Llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels
recursos, que vol adoptar mesures com el foment de
la reutilització des de l’etapa de disseny del producte,
el foment de la creació de Centres de Reutilització de
titularitat pública, l’ús de productes reutilitzats a les
administracions públiques de Catalunya, i la intenció
de prohibir la destrucció dels excedents no venuts de
productes no peribles. Vara va posar en valor la tasca
de les entitats que gestionen recursos per donarlos una segona vida. “Estem acostumats a pagar per
la gestió dels residus. La reutilització també s’ha de
pagar”.
Taula rodona sobre agricultura i alimentació
El plat fort de la jornada (4a edició dels
#dialegsEntitatEmpresa de Banc de Recursos) va
ser una taula rodona sobre Sostenibilitat, seguretat
i justícia social del sistema agroalimentari actual.
La responsable del Pont Alimentari, Mariona Ortiz,
va actuar com a moderadora i va donar pas a les
intervencions dels convidats: Marta Rivera, professora
d’investigació a INGENIO (CSIC-UPV); Gustavo Duch,
editor de la revista Soberanía Alimentaria; i Alfred
March, fundador i responsable de l’Àrea de producció
i venda de La Rural de Collserola.
Marta Rivera va explicar que l’alimentació (un
dret humà), ha patit un canvi de paradigma en les
darreres dècades i ha passat a ser considerada una
mercaderia, amb l’aplicació de sistemes industrials de
producció que tenen impactes per al medi ambient
i per a la nostra salut. En aquest sentit, va destacar
que “hi ha alternatives, innovacions de base que estan
apostant per construir models diferents i abordar la

problemàtica d’arrel. Calen polítiques que promoguin
i visibilitzin aquestes propostes”.
Per la seva banda, Gustavo Duch es va mostrar
partidari de la desglobalització, de trencar amb
la societat de consum i amb l’individualisme i de
parlar d’economia anticapitalista. Per a ell, el terme
economia circular és un eufemisme, i no es pot dur
a terme a gran escala, sinó que requereix comunitats
petites. A més, va alertar que estem a les portes d’una
crisi alimentària global i va rebutjar que l’Administració
pública faci sensibilització en comptes de crear
polítiques reals que donin suport a la pagesia.
Alfred March va parlar en nom de la pagesia. Es va
referir a les particularitats del territori de Collserola i
va presentar el projecte de La Rural, una cooperativa
que subministra hortalissa i fruita de producció
agroecològica a Sant Cugat i Barcelona i també fa
activitats de sensibilització i formació. Segons ell, “hi
ha una oportunitat en l’economia social perquè pot
abastar tots els aspectes de la societat i genera molta
riquesa per l’entorn”.
25 anys de reutilització i aprofitament
De 10:30 a 11:00 hores del matí va tenir la paraula
Banc de Recursos, que va reivindicar una revolució
mental i operativa per impulsar el canvi i dignificar
la reutilització. Representada pel seu fundador i
president, Jesús Lanao; i la seva directora, Rosaura
Serentill, l’entitat va repassar les principals fites
aconseguides en 25 anys d’història, posant sempre
les persones al centre. Com a colofó de la jornada al
CCCB, Banc de Recursos va oferir un piscolabis amb
brindis final i pastís del 25è aniversari elaborat per
sObres Mestres a partir d’aliments recuperats. A més,
els assistents a l’acte van poder gaudir d’una visita
guiada a la World Press Photo 2021 per gentilesa de
la Fundació Photographic Social Vision.
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Fites històriques

172 contenidors de maquinària, materials
i equipaments enviats a 28 països d’Amèrica
del Sud, Amèrica Central, el Carib, Àfrica, Europa de l’Est
i els Balcans

14 dipòsits d’aigua instal·lats
als departaments de
Cochabamba i Potosí

Dades 2015-2020

Campanya de recollida
de maquinària agrícola
Cultiva la solidaritat

Construcció d’un Centre de
Serveis Educatius i Tecnològics
a Santa Cruz (Bolívia)

Dades 2015-2020

25 anys de solidaritat compartida
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> Editorial

La celebració dels nostres 25 anys és motiu de joia i
La nostra tasca ha estat concreta, fent serveis solidaris
agraïment. Tots els que hem participat en els nostres
que, alhora, sensibilitzen a la societat (empreses,
“ponts” estem satisfets del servei que hem fet, a
institucions, persones). Ha estat possible gràcies a les
nivell de cooperació internacional, mediambiental i
professionals que s’hi dediquen amb cos i ànima i als
alimentari, que ha permès
voluntaris que posen el seu
respondre a les necessitats
temps, capacitats i il·lusió
“La nostra tasca ha estat concreta,
dels col·lectius amb més
per a que el nostre món
dificultats del Sud i del
sigui més just i sostenible.
fent serveis solidaris que, alhora,
nostre país.
També (òbviament) als socis
sensibilitzen a la societat”
i col·laboradors que ens
Els canvis que hem viscut
donen suport econòmic.
durant aquests anys han
modificat una mica el rumb de les nostres accions,
Seguim endavant, amb els reptes nous i la il·lusió de
centrant-les darrerament en les entitats socials més
sempre. Gràcies a tots els que esteu col·laborant amb
properes.
nosaltres!

Pers
pec
tiva
En ocasió del 25è aniversari de Banc de Recursos,
parlem amb el primer president de l’entitat, Joaquim
Pons Zanotti, per conèixer la seva visió de la nostra
tasca i saber quins creu que són els reptes del futur.
P. Com valores el treball que s’ha fet?
R. Crec que s’ha fet una excel·lent tasca. S’ha pogut fer
realitat una idea que començà fa 25 anys i que avui en
dia es tradueix en unes xifres que posen de manifest
el volum de mercaderies que es manegen i el nombre
d’empreses que col·laboren amb Banc de Recursos.
P. Què destacaries com a més important?
R. Per a mi, el més important és el treball de pont
que fem en posar en contacte les empreses que
tenen excedents amb les persones o empreses que
necessiten recursos, complint així ensems una tasca
ecològica d’aprofitament.
P. Què hi aporten els voluntaris?
R. Els voluntaris són la base d’aquesta ONG. Són els
que estableixen els contactes amb les empreses,
s’ocupen del transport, de l’emmagatzematge i de

“Hem d’estar oberts per estudiar
les necessitats que es puguin anar
presentant en un món canviant”
Joaquim Pons Zanotti
Primer president i voluntari de Banc de Recursos

totes les tasques necessàries pel bon funcionament de
l’organització.
P. Quins són els pilars per a la sostenibilitat del planeta?
R. La descarbonització del medi ambient; la substitució
de les energies fòssils per d’altres de netes com l’eòlica
o la fotovoltaica; evitar el malbaratament propi de la
nostra societat de consum; el control dels residus i la
seva reutilització; tenir cura de la biodiversitat.
P. Creus que hem avançat en consciència mediambiental?
R. Tothom creu que s’ha de cuidar el medi ambient, però
no s’hi posen els mitjans necessaris per a aconseguirho. Els interessos econòmics són massa prioritaris.
P. Quina funció creus que pot continuar tenint Banc
de Recursos?
R. Crec que les funcions que estem desenvolupant
actualment continuaran sent vàlides en un futur
pròxim, però hem d’estar sempre oberts per estudiar
les necessitats que es puguin anar presentant en un
món tan canviant com el que estem vivint.

Donacions de llits hospitalaris i altres recursos a Lleida
Banc de Recursos Lleida continua afermant la seva
activitat de Pont Solidari i els darrers mesos ha repartit
53 llits articulats donats per l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova. Les receptores han estat l’Associació
Amisol de Solsona, TALMA de Juneda, la Fundació
Aspamis de Torrefarrera, l’Associació La Torxa de
Lleida, el centre Alba Jussà de Tremp, l’Associació
Germans de Touba de Lleida i el centre assistencial
Sant Joan de Déu Terres de Lleida a Almacelles. A més,
la delegació també ha fet d’enllaç amb els Consells
Comarcals del Segrià, la Cerdanya, les Garrigues i el
Solsonès per donar sortida a 32 llits més. Igualment,
Banc de Recursos Lleida ha derivat a Fundació Ilersis,
Amisol i TALMA 7 forns elèctrics donats per Plusfresc;
i al Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida 5
bancades de seients donades per la mateixa cadena
de supermercats.
Altres donacions destacades són les d’Aqualia, que
va lliurar-nos mobiliari d’oficina; i AZUD i Irriga Water
Solutions, que al juliol van aportar material de reg
per a un projecte d’horts comunitaris de l’Associació

Senegalesa a la partida de Rufea. En concret, vam
donar 600 metres de manguera amb goter incorporat,
60 metres de canonada de PE DE 32 mm, 60 preses
de 32 mm a canonada de goteig de 16 mm i material
complementari de connexió per a tres parcel·les de
100 m2 cada una.

Activitat del Pont Solidari a la demarcació de Barcelona
El Pont Solidari de Banc de Recursos ha gestionat
a la demarcació de Barcelona diverses donacions de
mobiliari escolar i d’oficina i d’equipament informàtic.
Quant a la primera categoria, l’escola Tabor de
Santa Perpètua de Mogoda va donar al setembre 15
pupitres i 4 cadires que vam derivar a l’Associació
Unió Segones Oportunitats. Igualment, l’escola
Voramar de Barcelona va donar al novembre 20 taules
infantils que van ser per a la Fundació Roca i Pi de
Badalona i l’Associació Juvenil Esquitx de Sabadell. Pel
que fa a mobiliari d’oficina, al setembre vam repartir
40 cadires de formació amb pala i 4 butaques de
l’hotel NH Barcelona Eixample a Fundació Iniciatives
Solidàries, Fundació Main y Asociación el Mundo de
los ASI. A l’octubre vam gestionar també la donació
de 14 armaris del grup Berger-Levrault, essent les
entitats receptores Fundació Vallès Oriental, Fundació
Projecte i Vida, Associació TeaDir i Associació Unió
Segones Oportunitats. Per últim, al setembre vam
recollir 37 monitors de 25,5” donats per eDreams

ODIGEO. Cal destacar que totes les empreses donants
havien col·laborat anteriorment amb el Pont Solidari,
fet que demostra la seva sensibilitat i confiança en el
servei.

50 entitats socials ja utilitzen reOrdinadors de l’Espai EC
Un total de 50 entitats socials han reutilitzat ja
ordinadors de sobretaula, portàtils i monitors de
l’Espai EC. Gràcies a l’àrea que vam habilitar al maig al
nostre web www.bancderecursos.org, hem allargat la
vida útil de 198 articles informàtics en bon estat d’ús
donats per empreses a través del Pont Solidari.
Al mateix temps, hem obert una via perquè els
col·lectius amb menys recursos puguin accedir a un
equipament informàtic digne i sense límits socials

ni econòmics, en un context en què la pandèmia
de COVID-19 i la revolució digital generen més
desigualtat i exclusió social entre les persones que
necessiten accedir a formació, al teletreball, i a serveis
i suports.
Alhora que proporciona equipament informàtic a
les entitats socials, l’Espai EC de Banc de Recursos
ajuda a sostenir els nostres serveis de reutilització i
aprofitament Pont Solidari i Pont Alimentari.

Jornada ‘El dret a l’alimentació adequada i sostenible’
La responsable del Pont Alimentari a Banc de
Recursos, Mariona Ortiz, va participar el dia 16 de
desembre en una taula de reflexió i debat dins la
jornada El dret a l’alimentació adequada i sostenible,
organitzada per la Xarxa pel Dret a una Alimentació
Adequada (XDAA). L’acte va tenir lloc al Centre Cívic
Cotxeres de Sants a Barcelona.
Mariona Ortiz va valorar positivament el fet que
entitats, administracions i empreses privades estiguin
avançant en una mateixa direcció i compartint
reflexions similars al voltant de l’alimentació. Així
mateix, en relació a l’informe La Crisi Alimentària i la
resposta de la ciutat de Barcelona presentat a l’inici
de la jornada, va afirmar que “el repte serà concretarho”, i va alertar que l’emergència pot fer-nos perdre
la perspectiva i barrejar qüestions separades com són
la pobresa i el malbaratament alimentari. Per últim, va
celebrar l’augment de les ajudes en targetes moneder
i econòmiques i la col·laboració público-privada, que
cal potenciar. L’informe, va concloure, “pot ser un punt
d’aturada, de veure si anem bé i marcar-nos objectius

de cara a l’any vinent”.
La jornada va estar conduïda per Sergi Martí
Moreno, cap del Departament de Participació Social
de l’Ajuntament de Barcelona, i va comptar també amb
una taula de reflexió sobre programes i estratègies
alimentàries de futur

Tallers de cuina de temporada i aprofitament alimentari

Dins la tasca de sensibilització que duu a terme,
el Pont Alimentari ha organitzat des d’octubre tres
tallers de cuina de temporada, alimentació saludable
i sostenible i aprofitament del menjar a Barcelona. El
primer d’ells, virtual, va tenir lloc el dia 18 d’octubre al
Centre Cívic Trinitat Vella i es va fer en col·laboració
amb la Taula d’alimentació d’aquest barri en el marc
de la Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible.
El segon taller, sota el títol Cuina de temporada

i aprofitament alimentari, es va impartir el 13 de
desembre a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants
i va mostrar diverses receptes per donar sortida a les
sobralles del Nadal.
Per últim, el dia 14 de desembre Nikoletta
Theodoridi de sObres Mestres va fer una demostració
de bona cuina d’aprofitament ensenyant-nos a fer
arepas, bunyols i fals arròs de coliflor i llegums al
Centre Cívic de Navas.

Mostres i xerrades al voltant de l’Alimentació Sostenible
Banc de Recursos va participar el 24 d’octubre en la
Mostra d’Entitats d’Alimentació Sostenible als quioscs
de les rambles de Barcelona, organitzada en el marc de
la Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible. Així
mateix, el dia 16 d’octubre vam organitzar una xerrada
amb Rezero per fer difusió del Pont Alimentari al Parc
de la Barceloneta. Per últim, el dia 6 de novembre vam
fer una xerrada sobre aprofitament alimentari davant
el Mercat de Montserrat de Nou Barris acompanyant
l’exposició itinerant Per una alimentació sostenible.
Actuem!, que d’octubre a desembre recorre els 10

districtes de Barcelona. Aquesta iniciativa s’emmarca
en l’any de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació
Sostenible i, a banda de sensibilitzar, vol habilitar
canals de participació ciutadana mitjançant activitats
gratuïtes, lúdiques i experimentals.

Obituari

67a Fira Agrària
Sant Miquel a Lleida

Defunció de J.A. Manrique

Banc de Recursos Lleida va
participar a la Fira Agrària Sant
Miquel 2021 del 30 de setembre
al 3 d’octubre. Després del parèntesi de l’any passat per la
pandèmia de COVID-19, aquesta
tardor es va celebrar la 67ª edició
del Saló nacional de la maquinària
agrícola de Lleida. Per a nosaltres, va ser una ocasió per
difondre la tasca del Pont Solidari a Ponent i sensibilitzar
sobre la importància social, econòmica i ambiental de la
reutilització. També vam poder saludar amics i companys
i reforçar el vincle amb empreses que col·laboren o en
algun moment han col·laborat amb Banc de Recursos.
Cal destacar que, un any més, la nostra presència al saló
va ser possible gràcies a la cessió gratuïta d’un espai per
part de la Fira de Lleida.

José Antonio Manrique va
col·laborar amb nosaltres
en la primera etapa de
l’entitat, fins l’any 2010
aproximadament. Revisava
els ordinadors que rebíem
per enviar-los al Sud,
organitzava els materials
que arribaven al magatzem
i col·laborava en la càrrega
i tramesa dels contenidors.
Molt metòdic i curós, va
patir els darrers anys una
malaltia que li impedia seguir col·laborant amb nosaltres. Va morir el passat
mes d’abril als 80 anys. Descansi en pau.

Agraïments

Amb el suport de

D.L.: B-53132-2006

Àbac Serveis, ABS Informática, S.L.U., Aromedi,
Bofrost, Bonpreu, Campos Estela (Escola
Pompeu Fabra), CCCB, Condis, Consum,
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, Ecoataula, Escola El Sagrer,
Escola Tabor- Institució Bellsolà, fundació
photographic social vision, Grup Mutuam,
Quadpack, Remy Robotics, Representació de
la Comissió Europea a Barcelona, Secuoya
Management, S.L., Serunion, SH Medical, Single
Track, s.l.u., Soluciali, Tetris Arquitectura,
s.l., Towa Pharmaceutical, VACACIONES
EDREAMS, S.L., Veritas, Yamaha

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

