
Una trentena d’entitats han reutilitzat aquest 
quadrimestre recursos derivats a través del servei 
Pont Solidari de Banc de Recursos, que compta ja 
amb una borsa de més de 1.800 receptores arreu 
de Catalunya. Gràcies a la seva agilitat de resposta, 
pràcticament tots els materials i equipaments que 
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#SomPS i la transició social cap a l’economia circular

ens ofereixen empreses i institucions poden tenir una 
segona vida útil. Les entitats del Tercer Sector social, 
mediambiental, cultural, educatiu i d’ESS donen 
exemple cada dia i demostren que són agents de 
canvi cap a una economia circular ecosocial. Totes 
juntes, #somPS!

Reutilització de mobiliari d’oficina

Les donacions de 
mobiliari d’oficina van 
en augment i cada 
vegada més empreses 
i institucions confien 
en el nostre servei 
de reutilització com 
una bona alternativa 
social i mediambiental 
a la deixalleria. Aquest 
quadrimestre hem re-
partit armaris, taules, 

cadires, electrodomèstics 
i altres elements donats per Aramark, CIMNE, 
FinanceFox, MAC Group Stands, el Parc Científic 
de Barcelona i Tétris Arquitectura. Les receptores 
han estat molt nombroses i diverses, tant quant a 
àmbit d’actuació com per dimensions i procedència 
geogràfica. 

Reutilització d’equipament informàtic

El 9 de febrer, l’Associació Jin-Pa, la Fundació 
ACIS, la Fundació Viver de Bell-lloc i el Centre de 
Noves Oportunitats Maresme-Vallès van recollir 
a Barcelona 58 monitors de 19” i una pantalla 
de projecció donats per Entrust EU. Reutilitzar 
aquest material estalvia 
a l’atmosfera l’emissió 
de 31.223 kg de CO2, 
l’equivalent a retirar 
8.326 cotxes de la cir-
culació durant un dia.

Una perruqueria amb molta vida útil

La Fundació Main de Sabadell va recollir a 
finals de febrer l’equipament de la perruqueria 
familiar que desmuntava a Badalona la senyora 
Sara Saladrigas. En concret, es van endur 1 
taulell, 1 rentacaps amb dos piques i cadires, 3 

tocadors, 6 butaques 
i 1 assecador de casc 
integrat a la paret que 
van reutilitzar habilitant 
un espai de formació en 
perruqueria i estètica. 

Reutilització de materials diversos

A Lleida continuem 
repartint les caixes ple-
gables de plàstic que 
ens va donar Plusfresc 
l’any passat! Fundació 
Privada Ilersis i La 
Rural de Collserola en 
van recollir 120 i 210 
unitats respectivament 
el dia 23 de febrer.

A Madrid, Fundación 
Juan Ciudad va recollir 
15.000 guants, 4.000 
bosses autotancament, 300 bosses kit de 
pantalles facials, 150 unitats d’esprai desinfectant 
de 200 ml, 90 vestits granota i 30 dispensadors 
manuals de paret donats per Mediapro. Aquest 
lot es destinarà als hospitals que la fundació 
gestiona a Libèria, Sierra Leona i Senegal.



Desastres humanitaris  
i ajudes diverses
L’actual guerra de Rússia contra Ucraïna ha posat 
de manifest la debilitat (o inutilitat) dels organismes 
internacionals (ONU, amb el seu “Consell de 
Seguretat”) en la seva funció fonamental de trobar 
fórmules d’entesa en els conflictes existents entre 
països i grans potències mundials.

Davant d’aquesta situació, i d’altres catàstrofes i crisis 
humanitàries, sorgeixen moltes iniciatives personals 
i de petits grups que s’ofereixen per enviar aliments, 
medicaments, acollir refugiats o fins i tot anar-los a 
buscar al país del conflicte. Cal lloar aquests gestos 
doncs manifesten un desig d’ajudar les persones 
afectades. Tanmateix, això pot crear molts problemes, 
com s’ha vist en el cas d’Ucraïna: impossibilitat 
d’arribar als llocs de conflicte, interferències amb les 
accions organitades per les ONG expertes en aquestes 
situacions, caure sota l’influx de màfies organitzades 
del propi país, etc.  

El més adient es connectar-se amb institucions 
serioses i experimentades (grans o petites) per a poder 
canalitzar de la millor manera possible el nostre ajut 
concret. Com hem dit en altres ocasions, la solidaritat 
“neix del cor però ha de passar pel cap” per a evitar 
fracassos o esforços inútils.

“La solidaritat neix del cor però
ha de passar pel cap per a evitar 
fracassos o esforços inútils”

> Editorial
Menjar de Bofrost i Origen 100x100

Les empreses Bofrost i 
Origen 100x100 han fet 
diverses donacions de 
menjar congelat i envasat 
al buit al Pont Alimentari 
en els darrers mesos. Per 
una banda, Bofrost va 
lliurar 5 palets de salsitxes, 
pasta de full, bombons 
i xocolata; 2 palets de 
càpsules de cafè i 1 palet 
de pizzes. Per l’altra banda, Origen 100x100 va donar 
127 kg de caps de pop i 9 caixes de carxofa cuita al buit. 
Les entitats receptores van ser el Rebost Solidari de 
Sabadell, el Rebost Solidari de Sant Andreu, el Rebost 
Solidari de Terrassa i Reto a la Esperanza.

Breus 

Aprofitament als cursos de Bonpreu

El servei Pont Alimentari 
de Banc de Recursos i 
Rezero va canalitzar al 
març i a l’abril la carn 
i el peix tallats en els 
cursos que Bonpreu 
organitza periòdicament 
per formar els seus 
treballadors. En concret, 
el Pont Alimentari va 
distribuir al Rebost 
Solidari de Sant Andreu i a Egueiro 1.972 quilos de 
carn i peix. A més, també va derivar a La Merienda pa 
i pastissos elaborats en un curs de fleca que Bonpreu 
va impartir a Barcelona els dies 14, 15, 16 i 17 de març.

‘Petits canvis per menjar millor’

La responsable del Pont Alimentari a Banc de Recursos, 
Mariona Ortiz, va participar al març en un grup de 
discussió per adaptar la guia Petits canvis per menjar 
millor a les necessitats i característiques de la població 
amb vulnerabilitat socioeconòmica. La iniciativa va partir 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i va reunir 
20 professionals de referència en l’àmbit del suport a 
col·lectius vulnerables. La discussió es va desenvolupar 
en format virtual i va estar organitzada en dos grups 
que van debatre i compartir punts de vista en una 
sessió única de 60-90 minuts. La guia Petits canvis per 
menjar millor és una eina per identificar aspectes clau 
que poden millorar de forma important la qualitat i la 
sostenibilitat de l’alimentació. Cada proposta de canvi 
està presentada en una fitxa que inclou recomanacions 
de consum i receptes entre d’altres informacions.

Donació informàtica de la Paeria

L’Ajuntament de Lleida va lliurar el 2 de maig a Banc de 
Recursos un lot de 18 ordinadors, 38 monitors i una caixa 
de discs durs en el marc del conveni signat al desembre 
per afavorir la reutilització de materials i equipaments que 
el consistori ja no fa servir. L’objectiu de l’acord és impulsar 
a la ciutat de Lleida un model d’actuació més responsable 
i sostenible quant a la gestió dels actius institucionals. 

Alumnes de formació 
professional que fan 
pràctiques al Parc 
Científic i Tecnològic 
de Gardeny revisaran  
l’equipament infor-
màtic abans de deri-
var-lo a entitats del 
Tercer Sector. 



La xarxa del Pont Alimentari ha crescut aquest 
quadrimestre amb les incorporacions de CondisLine 
com a donant i de la Cuina de Ca l’Isidret i la Xarxa de 
Suport de Roquetes com a nous receptors a Barcelona. 
Pel que fa a CondisLine, la seva primera donació va 
tenir lloc el dia 8 d’abril i va ser de 89 kg de carn i altres 
aliments amb caducitat curta que vam derivar a la Xarxa 
de Roquetes. Cal destacar que, si bé el servei de compra 
online de Condis s’acaba d’afegir al Pont Alimentari, la 
companyia mare fa anys que col·labora amb el nostre 
projecte per lluitar contra el malbaratament. 

Noves incorporacions al Pont Alimentari

Lourdes Bullich
Assumptes Públics i Comunicació a Condis 

“Amb Pont Alimentari hem trobat 
un aliat perfecte: àgil, eficient i 
compromès”

P. Com es treballa des de Condis la reducció del 
malbaratament alimentari? I la RSC?
R. Condis integra tots els seus objectius de RSC, contemplant 
el seu impacte en tota la cadena de subministrament 
i posant el focus en la societat i el medi ambient. Des 
d’aquesta premissa, en totes les àrees de la companyia, 
es porten a terme diferents accions i iniciatives per reduir 
els gasos d’efecte hivernacle, com per ex. l’aposta per 
productes i productors locals, l’adhesió al projecte Lean & 
Green, la lluita contra el canvi climàtic (reducció del consum 
d’energia, combustible i optimització dels processos 
logístics) i com no, la lluita contra el malbaratament 
alimentari. Dins d’aquest últim objectiu, treballem en una 
doble direcció; la de la prevenció, (amb bones pràctiques 
per reduir el malbaratament) i el de la redistribució dels 
excedents (a través d’entitats com la vostra). Cal dir que 
l’objectiu de la companyia és assolir sempre un nivell 
d’estocs el més ajustat possible a la demanda del punt 
de venda, és a dir, que tenim fixats un nivell d’estocs tant 
màxims com mínims per cada referència, per evitar les 
“faltes”, però també els excedents. A nivell de plataformes 
treballem amb un software de gestió de magatzems que 
assegura que sigui pràcticament impossible que caduqui 
producte al magatzem o, si més no, que tinguem temps de 
reacció per a poder donar-li la sortida més adient en cada 
moment, com poden ser: ofertes, promocions o entrega 
a diferents entitats de recollida d’aliments com Banc de 
Recursos.

P. Com valoreu la col·laboració amb el Pont Alimentari?
R. Portem ja força anys col·laborant amb vosaltres i n’estem 
molt satisfets. A nosaltres se’ns faria molt complicat 
poder establir una relació directa amb les entitats d’arreu 
del territori i no podríem arribar-hi amb la celeritat que 
es requereix. Amb Pont Alimentari hem trobat un aliat 
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perfecte: àgil, eficient i compromès.

P. Com preveieu que us afecti la llei 3/2020 de reducció 
del malbaratament alimentari, que veurà aprovat en breu 
el reglament?
R. Quant a mesures de prevenció i reducció de les pèrdues 
i el malbaratament alimentari, pensem que no ens afectarà 
massa i que seguirem treballant com fins ara. Certament 
preveiem una tasca afegida documental i de registre 
de dades, que ens obligarà a classificar i quantificar els 
productes d’una determinada manera. El capítol que 
potser està tenint més controvèrsia dins el sector, és el 
de les pràctiques comercials deslleials, degut a noves 
relacions que apareixen entre proveïdor-distribuïdor, fins 
ara poc regulades. 

P. Les grans cadenes de supermercats teniu una gran 
possibilitat d’influir i fer arribar missatges als consumidors. 
Des de Condis feu alguna campanya per fomentar una 
alimentació més saludable, responsable o de proximitat?
R. Som conscients que arribem i tenim una influència directa 
amb el client final. Justament per aquesta responsabilitat de 
contribuir en positiu en la nostra societat, pensem que és 
la nostra obligació fer pedagogia i sensibilització en termes 
de compra responsable, alimentació saludable i productes 
Km0. Destaquem la campanya “A Condis estimem la Terra” 
on hem donat a conèixer productes frescos, saludables 
i de proximitat, els calendaris de temporada, que anem 
renovant a les nostres seccions de fruita/verdura i peix, per 
adequar l’assortit segons l’estacionalitat de cada producte, 
i el nostre recent servei de nutricionista online, per als 
nostres clients de l’APP Condis Family. Us animem a seguir-
nos a les nostres xarxes socials, on trobareu trucs, receptes 
i altres continguts que van en aquesta línia (#condislife 
#condisambtu).



ÀBAC SERvEIS, AIGüES DE BARCELONA, 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES, 
ARAMARK, ARCASA, BOFROST, BONPREU, BUSCh 
IBéRICA, S.A., CONDIS, CONSUM, EDREAMS ODIGEO, 
EIT hEALTh SPAIN, ENTRUST EU, S.L., FINANCEFOX 
SERvICES BCN, S.L., FUNDACIó hERES, FUNDACIó 
vIDAL BARRAQUER, GUzMáN GASTRONOMíA, 
hOSPITAL CLíNIC, hOSTELERA MARINA BARCELONA, 
S.L., INSTITUCIó BELLSOLÀ-ESCOLA TABOR, MAURO 
GRANvIA, S.L., MEDIAPRODUCCIóN, S.L.U., MULLOR,
TéTRIS ARQUITECTURA, 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  ES39 0182 0205 90 0201891291

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................
COGNOMS
POBLACIó
NÚM DE COMPTE
DATA

TLF
CP

SIGNATURA

Amb el suport de

Altres notícies

La Paeria reconeix l’acció social 
de Plusfresc a Lleida

L’empresa Supsa Supermercats Pujol, 
S.L. (Plusfresc) va ser una de les 26 
entitats distingides per l’Ajuntament 
de Lleida el dia 23 de febrer en 
reconeixement a la seva acció social 
i solidària a la ciutat. L’any passat, 
Plusfresc va donar-nos 4.500 caixes 
plegables de plàstic, 7 bancades de 
seients, 10 cadires i 15 forns elèctrics 
de pa per tal que fossin reutilitzats 
per les receptores de la nostra xarxa. 
Gràcies a aquestes donacions, vam poder derivar 
recursos a més de 30 entitats de les comarques de Lleida 
i sensibilitzar sobre el malbaratament i l’ús raonable i 
responsable de béns materials.

El dia 7 d’abril vam assistir a la 
presentació de la novel·la Sis Dits, 
quart llibre de l’escriptora i blogger 
de viatges Isabel Rodríguez vila. 
L’autora cedirà a la nostra entitat 
els beneficis d’aquesta obra en 
la seva edició en català. Primera 
novel·la d’Isabel Rodríguez, Sis Dits 
està ambientada a Barcelona i en 
una illa del Carib. Explica la història 
d’una parella de submarinistes que 
busca animals en perill d’extinció i 

acaba convivint amb una ètnia desconeguda per al món. 
Aquesta experiència canviarà la seva escala de valors. és 
una obra plena d’amor i respecte que es caracteritza pel 
realisme de les seves descripcions i diàlegs i transporta els 
lectors en el mateix viatge dels protagonistes.

Presentació de ‘Sis Dits’, 
novel·la solidària amb BdR

Codi per a donacions 04225


