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25  
anys multiplicant impactes socials

reduint impactes ambientals
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Benvolguts/benvolgudes,

D’aquest 2021 voldria destacar dos fets que han marcat la 
nostra entitat. El primer és la celebració del 25è aniversari. Aques-
ta fita posa de manifest la necessitat i la utilitat dels nostres serveis 
(“Ponts”) durant tots aquests anys per a reequilibrar minimament 
les diferències i distàncies entre la nostra societat desigual, tant 

als països del Sud com a casa nostra.

En segon lloc, la valorització de la nostra tasca per part de les empreses do-
nants i de les entitats receptores. D’una banda, el programa ReOrdinadors, que 
comprèn tota la tasca de recollida, esborrada de dades, revisió i posada a punt 
dels equips informàtics que rebem i oferim a les entitats socials. De l’altra, el Pont 
Solidari per a distribuir el mobilari i equipaments diversos d’empreses i institucions 
que van a parar també a ONG que els necessiten. La bona resposta que estem re-
bent per part de tots –que implica pagar el cost d’aquesta feina- posa de manifest 
que es valora (també econòmicament) la reutilització i l’aprofitament màxim dels 
nostres recursos i que l’economia circular ha de funcionar amb paràmetres propis 
per a que sigui sostenible, sense dependre d’ajuts i subvencions públiques, sempre 
bastant limitades, ateses les innombrables necessitats de la nostra societat.

Per això podem agraïr (i ens podem agraïr tots plegats) aquesta tasca solidària, 
col·laborativa i consciencidadora vers una societat més sostenible.

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 €

0% Electrodomèstics, so i imatge 0%

2% Equipament informàtic 9%

23% Equipament mèdic i sanitari 80%

65% Material escolar / Oficina 1%

9% Mobiliari 8%

0% Roba industrial i nova 1%

1% Altres 1%

Pont
Solidari

75 institucions donants 

420.109 kg de material recollits 
que suposen en valor 829.330 €

Valoració en €Valoració en Kg
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Pont
Solidari

168 donacions

141 entitats socials receptores

7.050 beneficiaris

2.555,63 Tn de CO2 que no 
s’han emès a l’atmosfera (per 
absorbir aquesta quantitat de 
CO2, s’haurien necessitat  
138.586.724 arbres durant  
un dia) 

ENTITATS RECEPTORES %

Cooperació internacional 8%

Discapacitats 10%

Fam / Pobresa 26%

Gent gran 1%

Infància / Escoles 10%

Inserció sociolaboral: joves / dones 18%

Malalties / Sanitat 11%

Altres (immigrants, medi ambient, etc.) 16%
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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

691,05 Tn d’aliments frescos/secs 
aprofitats   

12.443 racions de menjar cuinat 
aprofitades     

53 entitats beneficiàries

117 establiments participants  

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

Arrels sAnt IgnAsI, AspronIs, AssAlmA, Assís
Bcn ActuA, BotIgA AlIments solIdArIs st BoI
Buñuelos sIn FronterAs, càrItAs mAtAró 
(resIdèncIA torre llAuder), cAsAl d’InFAnts 
del rAvAl, comunA d’AlIments, creu rojA cAs-
telldeFels, creu rojA el mAsnou, creu rojA 
pAlAFrugell, creu rojA puIgcerdà, cuInA de 
cA l’IsIdret, dIsA – pArròquIA de sAntA mArIA 
(premIà de dAlt), economAt de vIlAnovA I lA 
geltrú, egueIro, el Bon sAmArItà, el putxet, el 
reBost de sAnt Andreu, el reBost de terrAs-
sA, el xIprer, els Avets, FAdIr, Fmmc, Food not 
BomBs, Fund. sAlut I comunItAt, FundAcIó 
comtAl, FundAcIó pel suport socIAl solIdArI, 
FundAcIó projecte I vIdA, FundAcIó roure, 
FundAcIó tres turons, gorg mAr, HospItAl de 
cAmpAnyA, joventut I vIdA, monopArentAls, 
pArròquIA de sAnt FèlIx, pArròquIA de stA 
eulàlIA de vIlApIscInA, reBost gràcIA, reBost 
solIdArI Bon pAstor, reBost solIdArI de 
sABAdell, reto, serveI de reHABIlItAcIó comu-
nItàrIA del BAIx empordà, sItges voluntArIs 
socIAls (AccIó BlAu), som FundAcIó, stAp so-
cIAl, sud IntegrAcIó, vIdA novA, vImAr, xArxA 
AlIments sAnts, xArxA d’AlIments de sArrIà, 
xArxA de suport mutu de les corts

Empreses donants
 
àBAc serveIs, AldI, ArcAsA, BoFrost, Bonpreu 
(14), cAmpos estelA (escolA pompeu FABrA), 
cIm vAllès (pAre mAnel), condIs (6), consum 
(31), dr. oetker IBérIcA, s.A., ecoAtAulA, escolA 
el sAgrer, remy roBotIcs, serunIon, solucIA-
lI, s.l., sorIA nAturAl, verItAs (53)

Entitats receptores
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Espai EC

Amb l’objectiu de posar en valor la reu-

tilització, Banc de Recursos va llençar al 

maig l’Espai EC (Empreses col·laboratives 

/ Economia Circular). Es tracta d’una àrea 

allotjada dins el lloc web corporatiu on 

les entitats socials i d’ESS poden adquirir 

a baix cost equipament informàtic de se-

gona mà i sostenir col·laborativament els 

serveis Pont Solidari i Pont Alimentari.

Amb aquesta inicitiva promovem els va-

lors de consum responsable i sostenible, 

reutilització, reducció de residus, i rea-

profitament dels recursos materials, fo-

mentant la solidaritat i generant impactes 

socials i mediambientals.

Llançament el 13/05/2021  

50 entitats usuàries

198 articles informàtics  
reutilitzats
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20/05 Taller virtual de 
Cuina saludable 

organitzat per Banc de Recursos i 
Rezero al Centre Cívic de Navas a 
Barcelona. 

maig  a  desembre 
Campanya a les 

xarxes socials sobre l’Alimentació 
sostenible i saludable. Acció 
organitzada per Banc de Recursos 
i Rezero amb l’objectiu d’informar i 
conscienciar la població. 

30/09 al 03/10 
Participació a 

la Fira Agrària Sant Miquel 2021 a 
Lleida difonent la tasca del Pont 
Solidari i sensibilitzant sobre la 
importància social, econòmica i 
ambiental de la reutilització.

10/02 Primer taller virtual 
d’Alimentació 

Saludable i Econòmica organitzat 
per Banc de Recursos, Rezero i Torre 
de La Sagrera en el marc del projecte 
Nodrim el Districte de Sant Andreu a 
Barcelona. 

24/02 Segon taller virtual 
d’Alimentació 

Saludable i Econòmica organitzat 
per Banc de Recursos, Rezero i Torre 
de La Sagrera en el marc del projecte 
Nodrim el Districte de Sant Andreu a 
Barcelona. 

22/03 Participació com a 
patrocinador social 

a les jornades Digital Days 2021 
organitzades pel Clúster Digital de 
Catalunya. 

Sensibilització
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l’Alimentació Sostenible a Barcelona.

13/12 Taller de Cuina 
de temporada i 

aprofitament alimentari organitzat 
per Banc de Recursos i Rezero a 
l’Aula Gastronòmica del Mercat de 
Sants a Barcelona.

14/12 Taller de Cuina 
d’aprofitament 

organitzat per Banc de Recursos i 
Rezero al Centre Cívic de Navas a 
Barcelona.

18/10 Taller virtual 
d’Alimentació 

Saludable i Sostenible organitzat per 
Banc de Recursos i Rezero al Centre 
Cívic Trinitat Vella de Barcelona 
dins la Setmana Ciutadana de 
l’Alimentació Sostenible.

24/10 Participació en la 
Mostra d’Entitats 

d’Alimentació Sostenible als quioscs 
de les rambles organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona dins la 
Setmana Ciutadana de l’Alimentació 
Sostenible.

06/11 Xerrada sobre 
aprofitament 

alimentari al Mercat de Montserrat 
de Nou Barris en el marc de 
l’any de la Capitalitat Mundial de 

Sensibilització
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Sensibilització

16/12 Participació 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 al Centre 
Cívic Cotxeres de Sants a Barcelona.

29/11 Jornada sobre 
reutilització, 

alimentació sostenible i creació de 
comunitats circulars organitzada 
per Banc de Recursos al Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona 
amb motiu del 25è aniversari de la 
nostra entitat. L’acte, conduït per 
Salvador Alsius, va comptar amb 
la participació d’Alfred Vara, cap 
del Departament de Prevenció i 
Eficiència dels Recursos de l’Agència 
de Residus de Catalunya, que va 

pronunciar la ponència Situació 
de la reutilització a Catalunya i 
objectius que ens marca Europa. La 
part central de la jornada va ser una 
taula rodona sobre Sostenibilitat, 
seguretat i justícia social del sistema 
agroalimentari actual, amb 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.
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Premi Empresa Solidària 

23/02/22 a l’Ajuntament de Lleida. 

Reconeixement a l’acció social i solidària de Supsa Su-

permercats Pujol, S.L. a proposta de Banc de Recursos 

per les donacions de materials realitzades al servei Pont 

Solidari durant els anys 2020 i 2021. 

Responsabilitat
social d’empresa

Conveni amb l’Ajuntament de Lleida

Desembre

Signatura d’un conveni amb la Paeria per reutilitzar 

recursos que el consistori ja no fa servir i que encara es 

poden aprofitar. En virtut de l’acord, l’Ajuntament ens 

donarà materials i equipaments per tal que els derivem 

a altres entitats del Tercer Sector mitjançant el Pont 

Solidari. L’objectiu és impulsar en l’àmbit de la ciutat de 

Lleida un model d’actuació més responsable i sosteni-

ble quant a la gestió dels actius institucionals. L’acord té una durada inicial d’un 

any i obre camí en la gestió i l’aprofitament d’actius institucionals.
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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. “Mecenatge 
per a entitats sense afany lucratiu”. Les persones físiques que viuen a Catalunya tenen dret a una deducció (segons la llei es-
panyola), 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

Finançament de projectes amb  
organismes públics

96.396,96 €

Finançament de projectes amb  
institucions privades

2.245,00 €

Finançament propi (serveis, quotes 
socis i donatius)

86.516,00 €

totAl 185.157,96 €

 

projectes -146.238,96 €

estructura -22.477,56 €

totAl -168.716,52 €

86%

14%

Convenis i finançadors privats

Administracions Públiques

2%

46%

52%

RAMON  
MITJANA, 

S.L.

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE 
GRAN DE GRÀCIA

ABS

INFORMÁTICA
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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


