
memòria
2020



2 3

Benvolguts/benvolgudes,

L’any 2020 ens ha marcat a tots plegats. La pandèmia ha afec-
tat a moltes persones del nostre entorn, i molt més greument, 
dels països del Sud.

Des de la nostra entitat hem fet mans i mànigues per atendre 
les peticions de moltes entitats socials, especialment pel que fa al Pont Alimentari 
(les xifres en són una mostra). Cal agrair a l’equip de professionals i voluntaris el seu 
esforç i dedicació en la situació complicada i de risc que hem viscut. També hem 
comprovat un augment de la solidaritat en persones i institucions que ens han ofert 
equipaments i aliments per pal·liar les dificultats d’entitats amb menys recursos.

La nostra contribució per a canviar els models de consum s’ha fet palesa: in-
tervenció en la Llei contra el malbaratament alimentari, coordinació amb totes les 
plataformes d’aprofitament de recursos, jornades de sensibilització, etc.

Continuem donant suport a Bolívia i el Txad en els projectes educatius comen-
çats. També subministrant equipaments a entitats que treballen a l’Àfrica.

Donant-vos les gràcies a tots els que heu col·laborat amb els nostres “Ponts”, 
esperem i confiem que el trasbals que ha suposat la pandèmia ens ajudi a transfor-
mar les condicions ambientals del planeta per tal de viure amb més qualitat i fer un 
ús racional dels recursos limitats que tenim.

Jesús Lanao

Presentació

Una entitat social i me-
diambiental de volun-
tariat especialitzada en 

la reutilització de recursos i en l’aprofita-
ment alimentari. Gestionem ofertes de 
materials, equipaments i aliments (frescos 
i cuinats) d’empreses i organitzacions i els 
redistribuïm a entitats socials que atenen 
a col·lectius necessitats del nostre país i 
dels països del Sud per reduir el malbara-
tament i fomentar la justícia social. 

qui som La nostra missió és re-
distribuir els recursos 
existents de forma més 
justa. També volem conscienciar de la 
necessitat d’un ús més racional i res-
ponsable dels béns materials (basat en 
el no-consumisme, la no-destrucció 
i el no-desaprofitament) i enfortir les 
xarxes solidàries (voluntaris, organit-
zacions no governamentals, informa-
ció mútua, etc.).

missió

carta del president
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Servei en xarxa que deriva materials i 
equipaments d’empreses i organitza-
cions cap a entitats socials d’ajuda a 
col·lectius amb dificultats.

www.pontsolidari.org

Kg RECURSOS €

1% Electrodomèstics, so i imatge 1%

15% Equipament informàtic 25%

5% Equipament mèdic i sanitari 12%

6% Material escolar / Oficina 6%

63% Mobiliari 45%

6% Roba industrial i nova 2%

4% Altres 9%

Pont
Solidari

78 institucions donants 

101.457 kg de material recollits 
que suposen en valor 245.203 €

Valoració en €Valoració en Kg
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Pont
Solidari

161 donacions

136 entitats socials receptores

6.800 beneficiaris

671,19 Tn de CO2 que no s’han 
emès a l’atmosfera (per absor-
bir aquesta quantitat de CO2, 
s’haurien necessitat  
33.468.917 arbres durant  
un dia) 

ENTITATS RECEPTORES %

Cooperació internacional 9%

Discapacitats 12%

Fam / Pobresa 11%

Gent gran 7%

Infància / Escoles 14%

Inserció sociolaboral: joves / dones 13%

Malalties / Sanitat 16%

Altres (immigrants, medi ambient, etc.) 18%
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Servei per reduir el malbaratament  
alimentari i canviar pautes de consum.
—Impulsa campanyes de sensibilitza-
ció i actuacions per prevenir el mal-
baratament alimentari.
—Deriva aliments frescos i cuinats 
cap a entitats socials.

www.pontalimentari.org

456.87 Tn d’aliments frescos/secs 
aprofitats   

8.986 racions de menjar cuinat 
aprofitades     

57 entitats beneficiàries

130 establiments participants  

233,87 Tn de CO2 que no s’han 
emès a l’atmosfera

ABARSOL, ACCIÓN PLANETARIA, ANDRÒMINES, 
ARRELS SANT IGNASI, ASPRONIS, ASSÍS, BCN 
ACTUA, BOTIGA ALIMENTS SOLIDARIS ST BOI, 
CÀRITES MATARÓ, CASAL D’INFANTS DEL RAVAL, 
CEHDA, COMITÉ ALIMENTS POBLE SEC, COMUNA 
D’ALIMENTS, CREU ROJA CASTELLDEFELS, CREU 
ROJA EL MASNOU, ECONOMAT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, ECONOMAT VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EGUEIRO, EL BON SAMARITÀ, EL PUTXET, 
EL REBOST DE SANT ANDREU, EL REBOST DE 
TERRASSA, EL XIPRER, ELS AVETS, FADIR, FMMC, 
FORMACIÓ I TREBALL, FUND. SALUT I COMUNITAT, 
FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI, 
FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA, FUNDACIÓ ROURE, 
GORG MAR, GREGAL, HOSPITAL DE CAMPANYA, ISIL, 
JOVENTUT I VIDA, KERAS BUTI, L’ENTORN, 
M’ESTIMO, MONOPARENTALS, PARRÒQUIA BUFALÀ, 
PARRÒQUIA DE STA EULÀLIA DE VILAPISCINA, 
PARRÒQUIA NOSTRA SRA DE DÉU DEL PORT, 
REBOST GRÀCIA, REBOST SOLIDARI BON PASTOR, 
REBOST SOLIDARI DE SABADELL, RETO, SERVEI DE 
REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DEL BAIX EMPORDÀ, 
SOM FUNDACIÓ, STAP SOCIAL, SUD INTEGRACIÓ, 
SURT, VIDA NOVA, XARXA ALIMENTS SANTS, XARXA 
ALIMENTS SARRIÀ, XARXA DE SUPORT MUTU DE LES 
CORTS

Empreses donants
 
ÀBAC SERVEIS, ÀMBIT ESCOLA, ARCASA, BOFROST, 
BONPREU ESCLAT, CAMPOS ESTELA, CONDIS,  
CONSUM, ECOATAULA, ESCOLA EL SAGRER, 
FOOD4HEROES, REMY ROBOTICS, SERUNION, 
SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, SOLUCIALI, SORIA 
NATURAL, VERITAS

Entitats receptores
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Suport i assessorament al Txad

Cooperació al Sud

Malgrat que la pandèmia va alterar les activitats i el cronograma previst per al projec-

te Inclusió escolar de nens i nenes, adolescents i joves amb discapacitat en centres 
educatius públics del Departament de Santa Cruz*, la contrapart local Fe y Alegría va 

poder realitzar les següents accions:

— Formació virtual en inclusió d’estudiants amb discapacitat a 100 mestres i 18 directius i do-
cents de CEAs. Temàtiques: inclusió educativa, dificultats d’aprenentatge, treball cooperatiu, 
comunicació alternativa i augmentativa, etc.

— Dotació de material didàctic sobre inclusió educativa als 10 centres participants

— Dotació d’equipament per a l’especialitat de gastronomia al CEA San Alonzo La Merced 

— Acompanyament tècnic virtual a la pràctica docent en CEAs

— Acompanyament i suport a les pràctiques i insercions laborals de 2 joves amb discapacitat

— Tallers i sessions de teràpia familiar i suport psicosocial via Zoom o Whatsapp, amb 25 fa-
mílies ateses

— Accés de 75 nens/es i joves a l’educació regular i de 15 joves a la formació tècnico-laboral 

en CEAs

*Projecte finançat per l’Ajuntament de Matadepera

Projectes a Bolívia

— Derivació de materials i assessorament 

burocràtic en la tramesa d’equipaments i 

maquinària per al projecte de desenvolu-

pament rural de Kyabé Avanza. 

Contenidor enviat el 30/10/20 amb un 

tractor, un remolc, un cultivador, dos ro-

tovators, un grup electrogen, material per 

a instal·lacions elèctriques, elements per 

un camp fotovoltaic, equipaments de reg, 

eines per realitzar les instal·lacions, i lla-

vors per sembrar. La parròquia de Kyabé 

va completar l’enviament adquirint mate-

rials complementaris.
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02/06  ‘Activisme social 
durant la COVID-19’ 

Xerrada virtual organitzada per Ve-
ritas. Explicació de la tasca de Creu 
Roja i el Pont Alimentari durant els 
mesos de confinament per la pandè-
mia

16/09 Primera reunió te-
lemàtica de l’Eix de 

Justícia Ambiental de La Fede

30/09  ‘La Justícia Ambien-
tal davant els rep-

tes globals’. Participació en el taller 
organitzat per La Fede i ODG a l’Espai 
Jove La Fontana de Barcelona per fer 
una diagnosi dels conflictes socioam-
bientals a la ciutat i definir un pla de 
treball

29/01 Sessió de retorn 
del Procés partici-

patiu de l’Avantprojecte de Llei de 
prevenció i gestió de residus i d’ús 
eficint dels recursos de Catalunya 
organitzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) al Cosmocaixa

04/03 Aprovació de la 
Llei de prevenció 

de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari a Catalunya al Parlament

06/03 Conferència  
‘Iniciatives pel 

canvi en el món de l’alimentació’ en 
el marc de les III Jornades ADINU 
Barcelona, dedicades als reptes de 
futur pel que fa a l’alimentació

Sensibilització
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alimentari i prevenció de residus 
electrònics i sanitaris

24/11 Lliurament dels 
III Premis Remen-

ja’mmm, convocats en el marc del 
projecte impulsat per BdR, Rezero 
i Grup GSR amb el suport de l’ARC, 
l’Ajuntament de Barcelona, la FIHR i 
Full Safe Logistics. En aquesta ocasió, 
els guanyadors van ser el restaurant 
Pa i Raïm de Palafrugell (1r Premi) i el 
Cèntric Gastro del Prat de Llobregat 
(2n Premi). L’INS Baix Empordà va 
rebre una menció especial

16/11 a 18/12 #BCNVIUESS 
Nou cicle Consum 

Responsable al Nadal - Ciutat per 
la Transició Ecosocial organitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona. Sensibi-
lització mitjançant el llançament de 
diversos missatges a les xarxes socials 
de Banc de Recursos

19/11 Webinar ‘Connecta’t 
a l’Economia Social 

i Solidària de Gràcia’ organitzat pel 
Mercat Social de la Federació Cata-
lana de Voluntariat Social. Mostra 
de diverses experiències que s’estan 
duent a terme al barri de Gràcia a Bar-
celona

21/11 al 29/11 Setmana Eu-
ropea de la Preven-

ció de Residus. Sensibilització a les 
xarxes socials sobre malbaratament 

Sensibilització
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economia circular, biodiversitat i con-
sum conscient

15/12 Segona sessió del 
virtual staff exc-

hange organitzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya en el marc del 
Projecte Subtract. Exposició de bones 
pràctiques en matèria de reutilització, 
entre les quals el programa eReuse 
del que forma part Banc de Recursos

21/12 Presentació del Pla 
Estratègic de l’Ali-

mentació de Catalunya, amb 12 ac-
cions transformadores encaminades 
a aconseguir un sistema alimentari 
segur, just i arrelat al territori

27/11 Taula rodona d’Ai-
gües de Barcelona 

sobre Residus invisibles. Sessió in-
terna virtual organitzada pel Comitè 
de Prevenció de Residus d’Aigües de 
Barcelona en el marc de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus. 
Presentació de Banc de Recursos i 
de la nostra visió sobre el futur de la 
gestió i la minimització dels residus, 
que passa per una transformació 
ecosocial i feminista que ens avanci 
cap a la societat residu zero. Aquest 
escenari contempla també un con-
sum conscient per part dels ciuta-
dans i les activitats econòmiques, 
reutilitzant al màxim els recursos i 
desenvolupant els principis de l’eco-
nomia circular

03/12 FemXarxing orga-
nitzat per Barcelona 

+ Sostenible. Participació al networ-
king virtual per intercanviar idees i 
projectes sobre alimentació, inclusió, 

Sensibilització
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Premi Empresa Solidària 

20/02 a l’Ajuntament de Lleida. 

Lliurament a Hidromatic Ponent a proposta de BdR per 

la donació de 78 plaques solars valorades en 14.000 € al 

Noveau Lycée-College Tècnique de Kyabé (Txad)

Responsabilitat
social d’empresa

Conveni amb Holaluz

11/02 

Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 

Holaluz, comercialitzadora d’electricitat i gas d’origen 

100% renovable, pel qual la companyia es compro-

met a donar al Pont Solidari els seus materials i equi-

paments excedents cercant-ne una segona vida útil. 

Per la seva banda, BdR col·laborarà amb Holaluz per 

implantar un model d’empresa més responsable i sos-

tenible i oferirà una traçabilitat de la recepció del material informàtic i del seu ús 

posterior o reciclatge. El conveni té una durada inicial d’un any i, en el marc del 

mateix, Holaluz ens ha donat ja una trentena de torres d’ordinador.

Campanya nadalenca 

Del 23/11 al 17/12

Campanya a les XXSS i per 

email convidant a les empreses 

i institucions a transformar en 

accions socials el pressupost dels 

esdeveniments suspesos a causa 

de la pandèmia de COVID-19. 

L’acció va obtenir més de 7.000 

visualitzacions i tres donacions amb un valor total de 5.840 € (Aytos Soluciones 

Informáticas, Yamaha Motor Europe i Centre d’Estudis Financers)
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Compte de resultats i convenis

* La Fundació Banc de Recursos compleix amb tots els requisits establerts a la Llei de 23 de desembre 49/2002. “Mecenat-
ge per a entitats sense afany lucratiu”. Les persones físiques que viuen a Catalunya tenen dret a una deducció (segons la 
llei espanyola), més un 15 % aplicat a la quota autonòmica de la Declaració de Renda.
** Serveis a ONG són els ingressos i les despeses dels serveis logístics i d’altres prestats a ONG.

Origen dels ingressos Destinació de les despeses

Quotes i donatius* 44.350,48 € 26%

Finançament propi 31.952,60 € 19%

Finançament extern 93.412,59 € 55%

TOTAL 169.715,67 € 100%

 

Projectes -146.238,96 € 86%

Estructura -22.477,56 € 13%

Serveis a ONG** -1.785,00 € 1%

TOTAL -170.501,52 € 100%

86%

1%
13%

55%

26%
19%

Convenis i finançadors privats

Administracions Públiques
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Seu central

C/Gran de Gràcia 167, Pral 2a - 08012 BARCELONA

932 177 154         932 377 065

Delegacions
 

Núm. 1.524 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
Núm. 3.361 Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de Catalunya

Núm. 1.656 Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya
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LLEIDA MATADEPERA

Dr. Fleming, 27, entresol 1a Avinguda del Vallès, 30

25006 Lleida 

lleida@bancderecursos.org
 

08230 Matadepera

Formem part de:

bancderecursos.org

bancdr@bancderecursos.org  

facebook.com/fundaciobdr

instagram.com/bancderecursos

linkedin.com/company/bancderecursos      

twitter.com/bancderecursos


