
La tasca de Banc de Recursos a favor de la 
reutilització i l’aprofitament alimentari comprèn 
també accions de sensibilització i impuls a la 
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Accions d’incidència política a Barcelona i Madrid

transformació social. En aquest sentit, darrerament 
hem participat en dos importants actes d’incidència 
política davant els governs català i espanyol.

El 5 de juliol vam participar en una concentració-
performance davant el Govern de la Generalitat a Bar-
celona per reinvidicar una Llei de Residus transversal 
i compromesa amb la ciutadania. L’acte estava 
organitzat per Rezero i va comptar amb el suport de 
21 entitats del món ambiental, sindicalista, dels drets 
de les persones i de la lluita per la integració social 
i ambiental. En representació de Banc de Recursos, 
van prendre-hi part la directora, Rosaura Serentill; 
les responsables dels serveis Pont Alimentari i Pont 
Solidari, i tres voluntaris. L’objectiu era demanar al 
govern màxim compromís i ambició en la nova llei de 
residus abans que el projecte de llei entrés en la fase 
de consulta pública. Tres esferes d’uns dos metres de 
diàmetre van representar en aquesta performance el 
pes i l’asfixia que assumeix la ciutadania (malalties, 
costos econòmics i costos ambientals) per culpa de 
l’actual model de producció i consum.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa 
Jordà; i el director de l’Agència de Residus, Isaac 
Peraire, van escoltar les nostres demandes davant 
l’edifici del Govern i van prometre que intentarien 
complir les expectatives. La directora de Banc de 
Recursos, Rosaura Serentill, va recordar que “la ciuta-
dania està preparada; ara necessitem que el Govern 
estigui a l’alçada per afrontar aquesta transformació 
ecosocial i feminista“.

Llei de Residus a Catalunya

La responsable del Pont Alimentari a Banc 
de Recursos, Mariona Ortiz, va viatjar el dia 29 
de setembre a Madrid per donar suport a les 
reivindicacions del col·lectiu #LeySinDesperdicio 
davant el Congrés dels Diputats. Com a integrants 
d’aquest col·lectiu d’entitats i activistes, prèviament 
ja havíem mantingut reunions amb diversos grups 
parlamentaris de la Comissió d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació del Congrés. L’objectiu era traslladar-los 
la necessitat d’una llei ambiciosa quant a la prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, ja que 
el projecte aprovat el dia 7 de juny pel Consell de 
Ministres tenia greus mancances.  

Coincidint amb el Dia Internacional de Conscien-
ciació sobre la Pèrdua i el Malbaratament d’Aliments, 
una colla de representants de #LeySinDesperdicio 
ens vam situar el 29 de setembre davant les portes 
del Congrés i vam regalar pots de conserva de 
tomàquets d’aprofitament elaborats a propòsit per 
Espigoladors i etiquetats amb el lema Sin desperdicio. 
L’acció va suscitar l’interès de nombrosos mitjans de 
comunicació i també de les formacions polítiques, 
que es van apropar i fotografiar amb el nostre 
col·lectiu.

Per a més informació sobre els punts fonamentals 
que hauria de contemplar una llei veritablement 
compromesa, podeu visitar la pàgina web https://
mailchi.mp/enraizaderechos/leysindesperdicio

Llei d’aprofitament a Espanya



Lleis i malbaratament  
alimentari

El projecte de llei estatal sobre el malbaratament 
alimentari té unes mancances importants, remarcades 
per totes les entitats que estem treballant en el sector. 
Al text que hi ha a la taula del Congrés li manca des 
d’una definició clara sobre què s’entén per pèrdues 
i malbaratament, fins a una planificació estratègica 
conjunta amb els diversos governs autonòmics per a 
executar-la. I, òbviament, unes partides pressupostàries 
per a poder-la posar en pràctica.

D’altra banda, el projecte de llei aprovat pel Govern 
de l’Estat ha aigualit l’avantprojecte inicial, parlant 
de “recomanacions” i de “sancions flexibles” a les 
empreses que incompleixin la normativa, mentre que la 
responsabilitat fonamental sembla que l’hagi d’assumir 
la població consumidora. Entenem que és fonamental 
posar èmfasi en la prevenció, a banda de l’aprofitament 
dels excedents, i que és imprescindible l’obligació de 
quantificar el malbaratament que es genera per tal de 
marcar-se objectius de millora. 

Malgrat que la majoria dels  grups polítics recolzen 
les propostes que hem fets les entitats, a la pràctica 
caldrà veure quines esmenes presenten i com queda el 
text definitiu. Seria una llàstima que en una qüestió tan 
important, i en la qual estem treballant des de fa temps 
els diversos actors de la cadena alimentària (productors,  
distribuïdors, consumidors i entitats mediambientals), 
no tinguéssim una Llei ambiciosa com la que es va 
aprovar al Parlament de Catalunya l’any 2020 que ajudés 
a reduir el malbaratament d’una forma significativa i a 
millorar el sistema de producció i consum d’aliments, 
tan important per a la nostra salut i la del planeta.

“El projecte de llei aprovat  
pel Govern de l’Estat ha aigualit 
l’avantprojecte inicial”

> Editorial Breus 

Activitat a la delegació de Lleida

La delegació lleidatana de Banc de Recursos va 
derivar al juny a 3 entitats un total de 22 llits articulats, 
6 lliteres i 4 cadires de rodes donades per l’Hospital 

Universitari Arnau de 
Vilanova. A més, al maig 
també va lliurar materials 
al Banc dels Aliments de 
les Comarques de Lleida 
i a l’Associació Altruista 
Catalana. 

Donacions de mobiliari

El Pont Solidari va 
gestionar durant el segon 
quadrimestre de 2022 a 
Barcelona les donacions 
de mobiliari de Towa 
Pharmaceutical Europe 
(22 entitats receptores), 
Agbar (11) i Kigo Rental 
Systems (8). La logística 
de les tres operacions 
va estar coordinada per 
voluntaris de Banc de Recursos per tal que no es produís 
cap incidència. Amb la reutilització d’aquest mobiliari, 
donants i receptors han evitat l’emissió de 18.865 Kg. 
de CO2 a l’atmosfera, demostrant-se agents de canvi 
#somPS cap a una economia circular ecosocial. 

Actualitat del Pont Alimentari

Replicant l’experiència 
iniciada a Can Ruti, el 
Pont Alimentari va signar 
a l’estiu un conveni amb 
l’Hospital de Bellvitge per 
aprofitar els excedents 
que es generen al centre 
sanitari i derivar-los a Fun-
dació La Vinya i Fundació 
Àurea, que el primer 
mes havia recollit ja 430 
racions de menjar cuinat. 
Mitjans com TV3, La 
Vanguardia, El Punt Avui i 
L’Hdigital es van fer ressò 
de la notícia entrevistant 
la responsable del Pont 
Alimentari a Banc de 
Recursos, Mariona Ortiz. 

Per una altra banda, 
el servei d’aprofitament 
alimentari va derivar 
al maig 9 congeladors 
horitzontals donats per 
Bon Preu, que va substituir 
aquests aparells per 
d’altres de més eficients. 
Gràcies a la col·laboració 
de l’Associació Cívica 
La Nau, vam poder 
emmagatzemar els congeladors fins a lliurar-los a la 
Fundació Àurea de Barcelona, el Rebost Solidari de 
Sabadell, l’Associació Unió de Segones Oportunitats de 
Badalona, CooperaONGD, la Fundació Assís, la Xarxa de 
Suport de Roquetes i la Xarxa de Suport Mutu de Sants.



La directora de Banc de Recursos, Rosaura Serentill, 
va participar el 28 de juny a Barcelona al networking 
La reutilització en el marc dels sistemes de gestió 
ambiental organitzat pel Club EMAS; el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; i Subtract 
Interreg Europe. Serentill va explicar el funcionament 
del Pont Solidari i l’experiència recent amb l’empresa 
Tétris Arquitectura, a la qual hem prestat serveis derivant 
mobiliari d’oficina a 13 entitats socials. En qualitat de 
partners, van intervenir el director del Departament 
de Construcció de Tétris Barcelona, Samuel Poirot; i 
la responsable de Sensibilització de la Fundació Viver 
de Bell-lloc, que està reutilitzant mobiliari donat per 
Tétris. També van participar en la jornada l’ARC, UPC 
/ e-Reuse, Barcelonactiva, Institut de Can Llobet, 
Fundació Andròmines, Solidança Treball E.I., The Style 
Outlets, Back to Eco, i Fundació Engrunes.

Networking sobre reutilització en el marc dels SGA 

Chantal Gutierrez
Responsable de Comunicació i Captació de Fons

“El sistema de Banc de Recursos 
és pràctic i àgil i ens permet 
rendibilitzar els nostres recursos”

P. Breument, a què es dedica la Fundació 
Viver de Bell-lloc?
R. Viver de Bell-lloc promou el 
creixement personal i la inclusió social 
i laboral de persones en risc d’exclusió, 
especialment aquelles amb discapacitat 
intel·lectual o trastorn de salut mental 
sever, desenvolupament i participant 
en projectes empresarials i socials 
sostenibles. La nostra visió és una 
societat inclusiva on totes les persones 
tenen les mateixes oportunitats.

P. Quant temps fa que sou receptors del Pont Solidari? 
Quins materials soleu demanar i com els reutilitzeu?
R. Des del 2020. Majoritàriament hem reutilitzat mobiliari 
d’oficines que ens ha permès equipar i millorar les 
instal·lacions. Les aules de formació i els departaments 
d’oficines han estat els principals destinataris. 

P. Com valoreu el nostre servei?
R. El sistema de Banc de Recursos (des de la rebuda 
de l’”oferta” via mail fins al “lliurament” de la donació) 
és un sistema pràctic i àgil. L’organització professional 
per part de Banc de Recursos facilita tot el procés de 
recollida i transport. Això ens permet també rendibilitzar 
els nostres propis recursos que sovint són limitats quant 
a logística i transport.
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P. Practiqueu l’economia circular a 
la Fundació? Expliqueu-nos alguna 
experiència recent o destacada.
R. En el mateix àmbit de mobiliari o 
material informàtic sempre es reutilitza 
per diferents àmbits si ja no és rendible 
per oficines. Així doncs, pot passar 
d’oficines a la llar residència (Servei 
d’habitatge de l’entitat) per exemple.

També, materials de protecció de 
productes industrials els reutilitzem per treballs manuals 
que posteriorment poden tenir utilitat interna o bé de 
venda en fires solidàries.

Recentment, hem utilitzat oueres (que per qüestions 
sanitàries no es poden reutilitzar) per fer activitats de 
sensibilització amb infants, fent figures decoratives o 
d’emmagatzematge de petits utensilis.

P. Quin paper creieu que tenen o han de tenir les 
entitats socials en relació a l’economia circular i la 
reutilització?
R. Totes sumem. Es tracta de ser coherents i 
corresponsables com a persones, com a entitats, com 
a empreses, com a administracions, etc. Fer possible un 
món millor i més respectuós és cosa de totes. No és 
una opció, és l’únic camí que té futur així que Endavant! 



ÀBAC SERVEIS, AGèNCIA DE RESIDUS DE CATALUNyA, 
AIGüES DE BARCELONA, S.A., AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, ARCASA, BOFROST, BONPREU, CIRqUE 
DU SOLEIL, CONDIS, CONSUM, DEPARTAMENT DE 
DRETS SOCIALS, ESCOLA VORAMAR, FUNDACIó 
ROCA I PI, GRUPO TOWA INTERNATIONAL, HANSEL 
BARCELONA, S.L., HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL 
BARCELONA CATEDRAL, KIGO RENTAL SySTEMS, 
S.L., LA FORqUILLA ECOLòGICA, LEGAL ADVISORy & 
CONSULTANCy SERVICES 4U, S.L., MAURO GRAN VIA, 
S.L., NESTLÉ ESPAñA, S.L., SERUNION, SMADEX S.L.U., 
SOLUCIALI, SORIA NATURAL, TAPIDEC EUGENIO, S.L., 
URÍA MENÉNDEz ABOGADOS, S.L.P., 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

Obituari

Defunció dels voluntaris  
Ruth Cantero i Miquel Dolcet

El dia 11 de maig va morir la voluntària 
Ruth Cantero, que havia col·laborat 
a la seu de Barcelona els anys 2019 i 
2020. Mare de dos fills, tenia 43 anys i 
es caracteritzava per la seva empenta 
i esperit lluitador. Desgraciadament, el 
21 de maig va deixar-nos també Miquel 
Dolcet Vítores, voluntari de Banc de 
Recursos a Lleida des del 2005. Tenia 
86 anys i s’ocupava de la recerca de 
maquinària agrícola per als nostres 
projectes a Llatinoamèrica i l’Àfrica. 
Amb el nostre agraïment per la seva 
tasca, volem donar el condol a les dues 
famílies. 

La responsable del Pont 
Alimentari a Banc de Recursos, 
Mariona Ortiz, va participar el 
15 de juliol en la 3a sessió del 
Comitè de Profit convocada 
per l’Agència de Residus de 
Catalunya. La reunió va aplegar 
entitats, empreses, centres de 
recerca i administració pública. 
A banda de parlar sobre els 
projectes legislatius actuals en 
matèria d’aprofitament alimen-
tari i prevenció de residus, es va 

tractar l’impacte de la guerra d’Ucraïna i del canvi climàtic 
en els sistemes alimentaris. Així mateix, els assistents a l’acte 
van compartir projectes europeus i experiències catalanes, 
amb una dinàmica participativa d’una hora de durada.

3a sessió del Comitè  
de Profit a Barcelona

Codi per a donacions 04225


