
MEMÒRIA NSF 2012 1

MEMÒRIA 2012
TREBALLEM PER REDUIR LES DESIGUALTATS ALIMENTÀRIES ARREU DEL MÓN

MEMORIA_2012 cat.indd   1MEMORIA_2012 cat.indd   1 30/07/13   16:4930/07/13   16:49



ÍNDEX MEMÒRIA 2012

03 RESUM DE L’ANY
 
04 QUÈ HEM ACONSEGUIT

06  QUI SOM  

 MISSIÓ, VISIÓ, VALORS
 HISTÒRIA
 EQUIP 

08 QUÈ HEM FET 

 COOPERACIÓ INTERNACIONAL
 ASSESSORAMENT TÈCNIC I CONSULTORIA 
 ACCIÓ SOCIAL
 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

18 INFORME ECONÒMIC 
 
20 AGRAÏMENTS 

 

MEMÒRIA NSF 20122

MEMORIA_2012 cat.indd   2MEMORIA_2012 cat.indd   2 30/07/13   16:4930/07/13   16:49



MEMÒRIA NSF 2012 3

Segons dades de la FAO, al món hi ha menjar sufi cient per 
alimentar totes les persones que habiten el planeta i, no 
obstant això, 1.000 milions −una de cada set− se’n van a 
dormir cada nit amb gana.

Les Nacions Unides han advertit de la situació a Gàm-
bia, on les crisis alimentàries relacionades amb el clima 
són cada vegada més freqüents i la malnutrició greu s’ha 
convertit en un mal endèmic entre els nens.

Des de Nutrició Sense Fronteres fa 9 anys que treballem 
per reduir les desigualtats alimentàries i protegir el dret 
a l’alimentació, aportant la nostra experiència i coneixe-
ment amb l’objectiu de reduir l’alarmant xifra de persones 
que pateixen fam.

Ens enorgulleix presentar-vos la Memòria d’activitats de 
Nutrició Sense Fronteres, on podreu conèixer els principis 
que ens guien, la metodologia del nostre treball i els rep-
tes que hem assumit durant l’any 2012. Aquesta memòria 
té l’objectiu de presentar-vos les fi tes que hem aconse-
guit  amb la vostra ajuda i col·laboració. 

Hem treballat en la cooperació internacional donant assis-
tència a les comunitats més necessitades de Gàmbia, for-
mant-les i capacitant-les en seguretat alimentària. També 
hem ofert assessorament i consultoria tècnica en temes 

de nutrició i cooperació a empreses i entitats de l’Amèrica 
Llatina. Gràcies a l’equip tècnic i al comitè científi c hem 
participat en cursos i formacions, i paral·lelament hem 
desenvolupat campanyes de sensibilització per informar-
vos i donar-vos a conèixer les realitats amb què treba-
llem. Com a resposta a l’increment de la pobresa en la 
nostra societat i tenint en compte el compromís de NSF 
amb el seu entorn més proper, hem posat en marxa una 
nova línia d’acció social amb l’objectiu de protegir el dret 
a l’alimentació de molts dels nostres conciutadans que 
estan passant veritables penúries.

El 2012 ha estat un any difícil per al tercer sector, durant 
el qual hem hagut de dur a terme la nostra activitat en el 
context de la terrible crisi econòmica que ha provocat que 
moltes entitats del tercer sector hagin hagut d’abandonar 
projectes i cessar les seves accions. El 2013 no será mi-
llor. Des de Nutrició Sense Fronteres creiem necessari fer 
una dura crítica a les retallades del Govern en matèria de 
cooperació i evidenciar la repercussió directa que tenen 
en tots els ciutadans.

Volem donar-vos les gràcies pel vostre suport i 
col·laboració, que ens permet seguir lluitant contra les 
desigualtats nutricionals a tot el món.

RESUM DE L’ANY
Carta del president i la directora

Lluís Serra Majem i Mercè Vidal Ibáñez,

President i directora de Nutrició Sense Fronteres
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QUÈ HEM ACONSEGUIT
Hem treballat conjuntament amb les comunitats locals dels països on desenvolu-

pem els projectes. Capacitat en temes alimentaris i nutricionals els professionals 

de l’àmbit de la salut, l’àmbit social i de l’educació dels països o poblacions que 

estan en situacions de pobresa i/o exclusió social, així com en situacions de crisis 

humanitàries. Hem format la població immigrant i els professionals de la salut i 

de l’educació sobre la diversitat cultural i l’alimentació, fomentat el coneixement 

mutu i la comunicació. Hem donat suport a altres ONG’s, institucions i organis-

mes nacionals i/o internacionals en temes d’alimentació i nutrició, necessaris per 

millorar el desenvolupament de la vida humana en qualsevol lloc del món. I hem 

promogut l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles 

mitjançant accions de sensibilització i divulgació.
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16.350 DONES 
han rebut formació sobre 

seguretat alimentària.
Gàmbia

14.750 NENS 
han estat monitoritzats 

nutricionalment a les 
seves comunitats. 

Gàmbia

525 NENS 
amb desnutrició aguda 
severa s’han recuperat 

satisfactòriament 

al CREN.

Gàmbia

4.000 NENS 
s’han benefi ciat del 
programa nutricional
del projecte educatiu 
Piecitos Colorados.
Amèrica Llatina

30 ESCOLES es 
benefi cien del projecte 

Piecitos Colorados en dife-
rents fases d’intervenció.
Argentina, el Brasil, Xile, 

Colòmbia, el Paraguai, el 

Perú i l’Uruguai  

1.211 KG DE 

MENJAR s’han repartit 
durant el primer trimestre 

del projecte BCN 
comparteix el menjar.

Barcelona

900 PERSONES 
s’han benefi ciat directa-
ment del menjar repartit 

a les entitats socials 
durant els tres primers 
mesos del projecte BCN 
comparteix el menjar.

Barcelona

Gràcies a la vostra col·laboració i suport, junts 
protegim el dret universal a l'alimentació.

36.439 
PERSONES I 30 ESCOLES 

S’HAN BENEFICIAT 
DIRECTAMENT DE LES 

ACCIONS QUE HEM DUT 
A TERME EL 2012
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QUI SOM
Nutrició Sense Fronteres és una organització no governamental sense ànim 
de lucre, d’acció humanitària, de cooperació al desenvolupament (ONGD) 
i intervenció en el Tercer i Quart Món, independent de qualsevol formació 
política, religiosa, grup mediàtic, fi nancer o d’altres.
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MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

Missió 

La missió de l’ONGD Nutrició Sense Fronteres és con-

tribuir a la disminució de les desigualtats en matèria 

nutricional al món des de la perspectiva de la coopera-

ció, la formació i la capacitació, promovent l’ús equili-

brat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els 

pobles.

Visió

La visió de Nutrició Sense Fronteres és arribar a ser una 
organització de referència en la introducció de noves tec-
nologies i aplicacions adaptades a les necessitats de les 
poblacions més desfavorides, per ajudar a aconseguir un 
bon estat nutricional mitjançant una correcta alimentació i 
adaptant-nos a cada cultura, perquè creiem fermament en 
el dret universal a l’alimentació.

Valors

Les persones que formem part de Nutrició Sense Fronteres 
compartim els mateixos valors que ens identifi quen com 
a membres de l’organització, i ens ajuden a aconseguir la 
missió que ens defi neix. 

Ens declarem aconfessionals i apartidistes portant a 
terme la missió, sense discriminació per raons de gènere, 
ètnia o creences. Fomentem la solidaritat com a motor 
que impulsa les persones a l’acció per posar fi  a les des-
igualtats alimentàries, que són la causa de la fam, la po-
bresa i la manca d’oportunitats per al desenvolupament 
humà. Treballem en l’excel·lència, aplicant amb rigor i 
efi càcia els recursos que la societat ens confi a per acon-
seguir la missió, en projectes i accions que han de donar 
resultats concrets i ser verdaderament útils. Fomentem la 

participació global com un element fonamental per donar 
resposta a les necessitats socials. Actuem amb trans-

parència en la gestió dels fons rebuts, informant i retent 
comptes davant els nostres socis, els benefi ciaris de la 
nostra acció i davant tota la societat.

HISTÒRIA
Nutrició Sense Fronteres neix d’un grup multidisciplinari de 
nutricionistes i dietistes amb el propòsit de treballar per 
millorar la problemàtica nutricional de les poblacions més 
desfavorides.

El 14 d’abril del 2005 se celebra l’assemblea cons-

tituent de l’ONGD Nutrició Sense Fronteres que neix 
sota l’aixopluc de l’article 22 CE i de la Llei Orgànica 
d’Associacions 1/2002, de 22 de març. 

El 16 de juny de 2005 l’organització s’inscriu al Re-

gistre Nacional amb la següent classifi cació: Grup: 1 / 

Secció: 1/ Número Nacional: 585447.

L’organització inicia el seu treball sota l’auspici de la 

Sociedad Española de Nutrición Comunitària (SENC) i 

la Cátedra UNESCO de Investigación, Planifi cación y 

Desarrollo de Sistemas de Salud de la Universitat de Las 
Palmas de Gran Canaria (JLPGC), amb l’objectiu de donar 
resposta a la necessitat d’abordar la cooperació i l’ajut 
humanitari des de l’àmbit de la nutrició comunitària, mit-
jançant intervencions senzilles i de baix cost, adaptades a 
cada col·lectiu, que poden ajudar a reduir la desnutrició als 
països en desenvolupament. 

El 15 de juny de 2006, l’ONGD s’inscriu a l’Agència Ca-

talana de Cooperació al Desenvolupament amb el nú-
mero 82. 

L’11 de desembre del 2008, s’accepta la inscripció al 
Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvo-
lupament adscrit a l’Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID).

El 18 de desembre de 2008, l’Agència Tributària reco-

neix l’ONGD com a entitat de caràcter social, cosa que 
comporta la concessió de l’exclusió de l’IVA que estableix 
la Llei 37/1992, del 28 de desembre.

El 10 de gener de 2009, entra a formar part de la Fe-

deració Coordinadora d’ONGD Canàries (CONGDE-CA).

El 26 de març de 2010, Nutrició Sense Fronteres és de-

clarada Associació d’Utilitat Pública pel Ministeri de 

l’Interior, Associacions. 
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EQUIP

Socis

A Nutrició Sense Fronteres ens mou la il·lusió de dismi-
nuir les desigualtats nutricionals al món i per aquest motiu 
comptem amb el suport dels socis.

Actualment comptem amb 480 socis numeraris.  

Junta Directiva

Per acomplir els objectius pactats a les línies estratègiques 
fi xades per l’organització durant l’ASSEMBLEA GENERAL, 
comptem amb una Junta Directiva que vetlla pel compli-
ment dels acords i la missió de l’organització d’acord amb 
els valors que defi neixen la nostra forma de ser i d’actuar. 

La Junta Directiva actual de l’ONGD va ser elegida a 

l’Assemblea General Extraordinària del 30 de novem-

bre del 2011. Per la qual cosa, tenint en compte que el 
termini de mandat és de 3 anys a partir de la data mencio-
nada per l’assemblea, la Junta Directiva està formada per 
les persones següents, fi ns al novembre de 2013:

• President, Lluís Serra Majem

 Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública i Direc-
tor del Departament de Ciències Clíniques de la Universi-
tat de Las Palmas de Gran Canaria, Espanya. 

• Vicepresidenta, Rosa Mª Ortega Anta 

 Catedràtica del Departament de Nutrició de la Facultat 
de Farmàcia de la Universitat Complutense de Madrid, 
Espanya.

• Secretària, Joy Ngo de la Cruz 

 Investigadora del Centre d’Investigació en Nutrició Co-
munitària del Parc Científi c de Barcelona de la Universi-
tat de Barcelona, Espanya.

• Tresorera, Gemma Salvador Castell 

 Dietista-Nutricionista del Programa d’Alimentació i Nutri-
ció de la Direcció General de Salut Pública. Departament 
de Salut, Generalitat de Catalunya. 

Vocals i vocalies 

• Comunicació i Voluntariat: Gabriela Nicola. 

 Nutricionista del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de 
l’Hospital Universitari Son Dureta. Palma de Mallorca, Es-
panya.

• Projectes Tercer i Quart Món: José Joaquín O´Shanahan 

 Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de 
Las Palmas de Gran Canaria, Espanya.

• Planifi cació i avaluació: Tona Lizana

 Llicenciada en Medicina i Cirurgia UB. Màster en Gestió 
de Serveis de Salut, London School of Hygiene and Tro-
pical medecine. Responsable Immigració i Salut Interna-
cional de la Generalitat  

• Desigualtats socials: Josep A. Tur Marí

 Professor del Grup d’Estudi de Fisiologia Digestiva i de 
Nutrició de la Universitat de les Illes Balears, Espanya.

• Emergències i Accions Humanitàries: Santiago Ferrándiz

 Director del Pla Integral d’Urgències de Catalunya. Servei 
Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.

• Vocalia Amèrica Llatina: Rocío Ortiz Moncada

 Professora Titular de Medicina Preventiva i Salut Pública 
de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Espanya.

• Educació i Educació Social: Victoria Arija

 Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, Uni-
versitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanya.
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Comitè Científi c. Òrgan assessor 

i consultor de l’Organització  

Paral·lelament, un comitè científi c format per experts en 
nutrició i nutrició comunitària vetlla per la qualitat dels pro-
jectes i proporciona la informació i coneixements necessa-
ris per al correcte progrés de l’organització. 

• President: Javier Aranceta Bartrina. 

 President de la Sociedad Española de Nutrición Comuni-
taria, Espanya. 

• Abel Albino

 Fundador i President de la Fundació CONIN (Cooperadora 
para la Nutrición Infantil), Argentina.

• Ricardo Uauy

 President de la Unió Internacional de las Ciències de Nu-
trició (IUNS). 

• Francisco Auquer

 Coordinador d’Immigració de la Regió Sanitària de Giro-
na del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, 
Espanya.

• José Manuel Fernández Huerta 

 Metge internista de la Unitat de Fatiga Crònica de 
l’Hospital Clínic.

• Sandro Dernini

 Coordinador de l’Euro Mediterranean Network on Food 
Culture.

• Cecilio Morón

 Ofi cial principal de Política Alimentària i Nutrició de 
l’Ofi cina Regional de la FAO per l’Amèrica Llatina i el Ca-
rib, Xile.(Jubilat)

• Luís Peña Quintana

 Professor titular de Pediatria de la Universitat de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Espanya. 

• Rekhia Belahsen

 Professora titular de Recerca de Nutrició i Ciències de 
l’Alimentació de la Universitat de Chouaib Doukkali, 
Marroc.

Equip Executiu

Per portar a terme els projectes i la gestió diària de 
l’organització, un equip executiu format per persones con-
tractades i voluntàries treballen per fer realitat el dia a dia 
de Nutrició Sense Fronteres. 

Seu de NSF a Barcelona:

• Directora Gerent: Mercè Vidal Ibáñez 

  Llicenciada en Antropologia i Diplomada en Nutrició Hu-
mana i Dietètica per la Universitat de Barcelona. Màster 
en Direcció i Gestió de les ONGD per ESADE.

• Tècnic en Nutrició: Marc Caballero Bartolí 

    Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. 

• Tècnica en Nutrició: Melanie Cassarino

 Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i Màster en 
Salut Internacional per la Universitat de Barcelona. 

• Tècnica en Projectes i Administració: Laura Soler Fornt. 

 Enginyera tècnica Agrícola i Màster en Nutrició i Salut per 
la Universitat Oberta de Catalunya.

• Departament de Comunicació i Difusió Social: Jesús 

Martin Vidal. 

 Llicenciat en Filosofi a i Màster en Turisme i Desenvolu-
pament Sostenible per la Leeds Metropolitan University.

Seu de NSF a Las Palmas de Gran Canaria:

• Tècnica en Projectes: Itandehui Castro Quezada 

 Llicenciada en Nutrició i Ciència dels Aliments per la Uni-
versitat Iberoamericana Leon, Mèxic i Màster en Nutri-
ción Humana per la Universitat de Granada.  
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Personal del Centre de 

Recuperació i Educació 

Nutricional (CREN) a Gàmbia

• Local Project Manager: Baba Jeng

• Local Project Coordinator: Saikou Drammeh

 Diplomat en Infermeria, especialitzat en Nutrició.

• Personal Sanitari: Lamin Kebbeh, Cap d’Infermeria. 
Diplomat en Infermeria; Lamin Manneh, Auxiliar 
d’Infermeria; Metta Bah, Auxiliar d’Infermeria; Alha-

jie Kebbeh, Auxiliar d’Infermeria; Isatou Sowe, Auxiliar 
d’Infermeria; Alimatou Collie, Auxiliar d’Infermeria.

• Personal de vigilància i manteniment: Seriff Bah, 

Musa Janko i Maruwana Jallow

• Conductor: Mussa Sanneh

• Cuinera: Kumba Jallow

• Personal de neteja: Jainaba Bah, Jainaba Jawo

• Jardiner: Alieu Baldeh

Assessoria de Serveis i Suport de la Gestió:Talaia SL.     

Voluntaris

• L’equip de voluntaris de Madrid, coordinat per Ismael 
San Mauro i format per 10 voluntaris, que han desen-
volupat iniciatives de formació i sensibilització durant 
l’exercici de l’any 2012.

• 30 voluntaris per a activitats de sensibilització desen-
volupades durant el 2012.

• 18 voluntaris han donat suport a l’Equip Executiu durant 
l’any 2012.

Equip de pràctiques

Universitat de Barcelona (UB): Màster en Salut Internacional.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Màster en Nutrició 
i Salut.

IFP Sànitaria de Roger de Llúria.

IES Pedraforca.
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QUÈ HEM FET
Durant el període 2012 des de l’ONGD Nutrició Sense Fronteres hem con-
tinuat treballant per garantir la seguretat alimentària i reduir les taxes de 
malnutrició a la República de Gàmbia. Hem seguit fent valer la nostra expe-
riència i coneixements en cooperació i nutrició mitjançant l’assessorament 
tècnic i la consultoria en diferents programes de cooperació. Paral·lelament 
hem impulsat un projecte d’acció social per prevenir el malbaratament ali-
mentari i reduir la situació de pobresa. També hem format professionals de 
la salut en temes de cooperació i nutrició, i hem sensibilitzat sobre les des-
igualtats en qüestions alimentàries arreu del món.

En les pàgines que segueixen us expliquem les nostres accions, amb els 
èxits que hem aconseguit, les difi cultats que ens hem trobat i els aprenen-
tatges que hem fet. 
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Des de Nutrició Sense Fronteres treballem, directament, sis dels vuit Ob-
jectius de Desenvolupament del Mil·lenni: eradicar la pobresa extrema i la 
fam, promoure la igualtat entre gèneres i l’autonomia de la dona, reduir la 
mortalitat infantil, millorar la salut materna, garantir la sostenibilitat del medi 
ambient i desenvolupar una aliança global per al desenvolupament.
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La República de Gàmbia té un dels índexs de mortalitat 
infantil més alts del món. La comunitat pateix períodes de 
fam al llarg de l’any, sobretot en l’època de pluges, quan 
més baixen les reserves d’aliments i, per contra més ne-
cessitats calòriques té la població com a conseqüència del 
treball intensiu que es realitza al camp. 

Amb una població molt jove, el 40% amb menys de 15 
anys, confi gura un perfi l demogràfi c propi d’un país de baix 
nivell de desenvolupament humà.

Situació geogràfi ca

La República de Gàmbia està localitzada a la franja sud-
oest dels països del Sahel, a la costa de l’Àfrica Occidental. 

Composició social

Zones rurals amb una forta depressió econòmica, baixa 
escolarització i amb població infantil exposada a treballs 
domèstics. 

Origen de l’acció

Aquest projecte parteix de les següents contraparts locals: 
del Ministeri de Salut de Gàmbia (MOH), del Districte Sani-
tari (RHT), del Governador de la Regió de Basse, de la Na-
tional Nutritional Agency (NANA) i de Nutrició Sense Fron-
teres (NSF) per desenvolupar un programa d’assistència 
i vigilància nutricional a la regió, integrada en el context 
d’una estratègia més general promoguda pel Ministeri de 
Salut i el Districte Sanitari de la Regió de Basse per a la 
reducció de la morbi-mortalitat produïda per la malnutrició 
maternoinfantil en la mateixa regió (2.000 habitants i 22% 
de taxa de malnutrició infantil). 

31.625 benefi ciaris directes 

16.453 dones  
14.750 nens 
han estat monitoritzats 
nutricionalment a les 
seves comunitats  
525 nens tractats amb 
desnutrició aguda severa

250.000 persones han estat benefi -
ciades indirectament pel projecte.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
En el Pla Estratègic de Nutrició Sense Fronteres l‘Àfrica Subsahariana ocupa un lloc prioritari a causa de dos 

factors principals: els baixos índexs de desenvolupament humà de la gran majoria dels països que la componen 

i la falta de serveis de salut operatius capaços de cobrir les necessitats bàsiques sanitàries de la població.

Un dels objectius marcats per l’entitat és enfortir l’àrea de la salut nutricional maternoinfantil i donar suport al 

desenvolupament agropecuari com a projecte integral a llarg termini, que prevegi el desenvolupament comuni-

tari d’una manera perdurable i endògena. 

PROJECTE DE COOPERACIÓ I CODESENVOLUPAMENT DE SEGURETAT 

ALIMENTÀRIA PER A LA POBLACIÓ MATERNOINFANTIL DE LA REGIÓ 

DE BASSE (REP. DE GÀMBIA)
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Ja fa tres anys que es va inaugurar el Centre de Recuperació 
i Educació Nutricional (CREN) de l’Hospital Regional de Basse. 

Característiques generals del CREN

• L’edifi cació es situa en una parcel·la de 3500 m
2
. 

• Superfície construïda: 700 m
2
.

• Nombre de llits al centre: 30 llits per nens i mares.
• Sales de consultes externes.
• Cuina dietètica.
• Aules de formació per a personal sanitari i adults.
• Hort.
• Bàntabes.
• Construcció d’una aula de formació.
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Assistència maternoinfantil a menors desnodrits

Al Centre de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) 
tractem els nens i nenes menors de cinc anys que pa-
teixen malnutrició infantil aguda severa. Durant l’ingrés, 
aquests infants reben tractament sanitari i nutricional se-
gons les pautes d’acció sobre malnutrició proposades per 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) i la National Nutritional Agency 
(NaNA), fi ns a arribar al pes òptim. 

Habitualment, la permanència al centre és de 15 a 20 dies. 
Les mares hospitalitzades amb els seus nens reben al ma-
teix temps formació sobre alimentació, nutrició materno-
infantil i seguretat alimentària. 

Durant l’any 2012 han estat rehabilitats i trac-

tats al CREN 525 nens amb desnutrició aguda 

severa.

Activitats i resultats del 2012

Durant l’any 2012 s’han incrementat les accions, les quals detallarem a conti-

nuació, i s’ha promocionat la participació del personal i la població local, per tal 

de contribuir als objectius del projecte. 
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Formació al personal sanitari local i a la comunitat

En el marc del projecte s’han format a 1.703 mares, les 
quals han assistit a 120 sessions educatives realitzades 
al CREN impartides per les infermeres i les auxiliars sobre 
lactància materna, tractament de la diarrea, els vòmits i la 
febre, així com sobre seguretat alimentària i higiene.

15 infermeres han participat en el curs de detecció i trac-
tament de la malnutrició impartit per professionals de la 
salut al CREN.

S’han impartit 142 xerrades sobre lactància materna, hi-
giene alimentària, aliments per al deslletament i prevenció 

de defi ciències nutricionals als poblats de la Regió Alta del 
Riu de Basse, Rep. de Gàmbia.

13 comunitats de la Regió Alta del Riu han participat en un 
curs de formació i capacitació en temes de agricultura per 
optimitzar els seus cultius.

24 treballadors socials i 12 comunicadores tradicionals 
han estat formats per poder identifi car la malnutrició in-
fantil i el tractament de desordres alimentaris. 

Un total de 16.453 dones han rebut formació en seguretat 
alimentària en el marc del projecte.

 

S’han format:

 1.703 mares
 12 Infermeres comunitàries
 3 infermeres del CREN
 24 treballadors socials
 12 comunicadores tradicionals
 13 comunitats de la Regió Alta del Riu

S’han realitzat:

120 sessions educatives
142 xerrades
Un total de 16.453 dones 
han rebut formació en 
seguretat alimentària 
en el marc del projecte
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Cribatge nutricional 

Per valorar l’estat nutricional dels nens/es i detectar els ca-
sos de desnodriment duem a terme un servei ambulatori als 
poblats comunitaris de la regió de Basse. Durant la visita als 
poblats de la zona, es realitza una fi txa mèdica del nen/a, 
se’l pesa i se’l mesura per avaluar el seu estat nutricional i a 
la vegada fer un seguiment del seu desenvolupament. 

Durant l’any 2012 s’han realitzat 189 screenings en els quals 
14.750 nens han estat monitoritzats nutricionalment als po-

blats de la Regió Alta del Riu de Gàmbia i 525 nens han estat 
ingressats al CREN i recuperats de desnutrició aguda severa.

S’han realitzat 189 screenings. 

14.750 nens han estat monitoritzats als poblats 
de la Regió Alta del Riu (UPR, Rep. De Gàmbia).

525 nens han estat derivats al CREN per ser 
recuperats de malnutrició aguda severa.
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Horts

Dins de l’estratègia de reducció de la malnutrició de NSF, 
es porta a terme un projecte per ajudar a promocionar 
els cultius sostenibles, incentivant i formant la població 

general dels poblats seleccionats (aprox. 30.000 habitants) 
en el cultiu i consum de plantes locals de més contingut 
nutricional.

S’han realitzat 2 formacions a cada comunitat en 
coneixements d’horticultura. Un total de 1.300 

famílies s’han benefi ciat directament d’aquesta 
activitat.  

S’han assistit 13 horts comunitaris, als quals 
s’han facilitat llavors d’alt contingut nutritiu, ei-
nes de treball. També s’ha treballat en la millora 
del tancament dels horts per protegir els cultius i 
en l’acondicionament dels pous d’aigua.
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ASSESORAMENT TÈCNIC I CONSULTORIA 
La trajectòria de Nutrició Sense Fronteres en l’àmbit de la nutrició i la cooperació, juntament amb l’equip de 

professionals experts que formen part de l’equip de l’entitat, ens permet assessorar tècnicament en temes de 

nutrició comunitària, cooperació i seguretat alimentària a empreses i fundacions que ho sol·licitin. 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ NUTRICIONAL DE NUTRICIÓ SENSE 

FRONTERES A PIECITOS COLORADOS (FUNDACIÓN PROSEGUR) 

 La Fundación Prosegur, entitat sense ànim de lucre, ajuda 
a construir una societat més solidària i amb menys des-
igualtats. Piecitos Colorados és el programa integral que el 
Grupo Prosegur ha iniciat en zones molt necessitades dels 

països de l’Amèrica Llatina on és present. Un projecte que 
vol convertir-se en motor de progrés de totes aquelles co-
munitats on s’implanti, agafant l’escola com a ens impulsor 
de canvi i de desenvolupament.
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Situació geogràfi ca

Argentina
Brasil
Xile
Colòmbia
Paraguai
Perú
Uruguai

Composició social

Zones rurals amb una forta depressió econòmica i sovint 
amb desestructuració familiar, baixa escolarització i amb 
població infantil exposada a treballs domèstics i venda am-
bulant.

Origen de l’acció

Nutrició Sense Fronteres és l’entitat encarregada de la in-
tervenció nutricional per al Programa Piecitos Colorados 
de la Fundación Prosegur. L’objectiu de la proposta és que 
l’estat nutricional dels nens/es de les escoles adherides 
al programa millori a través de la formació dels mestres, 
les famílies i els mateixos menors, així com posar en fun-
cionament estratègies que permetin assegurar la correcta 
nutrició d’aquest nens/es.

L’assessorament es realitza d’una manera global per al 
conjunt del programa i amb les adaptacions específi ques 
a la realitat de cada una de les escoles de les diferents 
regions on es porta a terme la intervenció.

Durant l’any 2012 s’ha avaluat la problemàtica nutricional 
de cada escola (segons la zona geogràfi ca) i s’ha dissenyat 
el projecte d’intervenció.

4.000 menors 
benefi ciats del projecte

Actualment hi participen 30 escoles 
Piecitos Colorados en diferents fases d’intervenció 
a l’Argentina, el Brasil, Xile, Colòmbia, 
el Paraguai, el Perú i 
l’Uruguai.
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ACCIÓ SOCIAL 
Tots som conscients de la terrible crisi econòmica que està patint el nostre país, i de les fortes conseqüències 

que està tenint en un nombre cada vegada més gran de persones. Des de Nutrició Sense Fronteres som espe-

cialment sensibles i conscients d’aquesta alarmant situació i és per això que hem volgut implicar-nos local-

ment i engegar aquest projecte d’acció social. L’experiència en qüestions nutricionals i de seguretat alimen-

tària que aporta l’equip de professionals que hi col·laboren ens ha permès dissenyar el projecte d’aprofi tament 

de recursos alimentaris i treball en xarxa BCN comparteix el menjar, que té l’objectiu de protegir el dret a 

l’alimentació dels ciutadans en risc d’exclusió social. 

PROJECTE D’APROFITAMENT DE RECURSOS ALIMENTARIS I TREBALL 

EN XARXA BCN COMPARTEIX EL MENJAR 
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El projecte BCN comparteix el menjar va començar el 
juny del 2012 amb les proves pilot i el setembre del 2012 
s’inicià el projecte formalment gràcies a l’empenta econò-
mica de la Fundació la Marató de TV3. 

BCN comparteix el menjar és un projecte d’aprofi tament 
de recursos alimentaris i treball en xarxa que contribueix 

a reduir la situació de pobresa a la ciutat de Barcelona. 
L’objectiu d’aquest projecte és protegir el dret univer-
sal a l’alimentació dels ciutadans de Barcelona en risc 
d’exclusió social. 

Ho fem mitjançant un procés d’aprofi tament de menjar cui-
nat excedent, provinent dels grans hotels de la ciutat, amb 
l’objectiu de proveir d’aliments les entitats socials. Setma-
nalment es recullen i es distribueixen els aliments des dels 
hotels o empreses alimentàries als benefi ciaris. Mitjançant 
el control dels aliments i la formació als manipuladors dels 
menjadors socials, NSF garanteix les condicions òptimes 
d’higiene i de seguretat alimentària en tot el procés. 

Gràcies a tot el circuit de treball aconseguim aprofi tar el 
menjar cuinat en hotels de la ciutat per tal d’oferir un àpat 
equilibrat als usuaris dels menjadors socials.

El projecte BCN comparteix 
el menjar ha estat selec-
cionat i fi nançat per la 
Fundació La Marató 

de TV3.

Hotels, 
empreses i 

entitats 
socials de 
Barcelona

Menjadors 
socials de 
Barcelona

ONG
Nutrició 

Sense 
Fronteres
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Situació geogràfi ca

Barcelona, Espanya.

Composició social

El projecte té l’objectiu de protegir el dret universal a 
l’alimentació dels ciutadans en risc d’exclusió social i re-
duir el malbaratament alimentari a la ciutat de Barcelona. 

Origen de l’acció

Conscients de l’actual situació d’increment de la pobresa 
i amb l’experiència en qüestions nutricionals i de segu-
retat alimentària que aporta l’equip de professionals que 
col·laboren a la ONGD Nutrició Sense Fronteres, s’ha dis-
senyat el projecte BCN comparteix el menjar, d’aprofi tament 
de recursos alimentaris i de treball en xarxa.

Activitats i resultats previstos 

El projecte s’ha iniciat el 2012 amb la participació de 3 
hotels, de quatre i cinc estrelles, i 4 entitats socials bene-
fi ciàries. El projecte es durà a terme durant tot l’any 2013 
amb la següent previsió de resultats: 

Recollida i distribució dels aliments.

Durant l’últim trimestre de l’any 2012 s’han realitzat 22 
repartiments. Es preveu incrementar la participació a 15 
hotels i 15 entitats socials benefi ciàries durant l’exercici 
del 2013 amb l’objectiu fi nal de distribuir 32.000 àpats.  

Elaboració de protocols que garanteixin la seguretat dels 

aliments.

Durant el primer trimestre del 2012 s’han implementat les 
mesures de control necessàries que  garanteixen la segu-
retat dels aliments en tot el circuit, el transport dels ali-
ments en contenidors isotèrmics i transport autoritzat, pla 

de control de les temperatures i un pla de traçabilitat per 
conèixer en tot moment l’origen i destí dels aliments. 

Es preveu la implementació d’altres mesures de control 
com l’anàlisi de mostres dels aliments tant en origen com 
en destí i les formacions específi ques sobre higiene i mani-
pulació a les entitats benefi ciàries, entre d’altres. 

Formació a les entitats socials en higiene i manipulació 

dels aliments, i en planifi cació alimentària.

Tenint en compte el coneixement i l’experiència de l’entitat 
en nutrició i seguretat alimentària s’han previst un mínim 
de 10 formacions gratuïtes a les entitats benefi ciaries, tant 
pels treballadors voluntaris com usuaris, en higiene i ma-
nipulació dels aliments, i en planifi cació alimentària, amb 
l’objectiu de reduir riscs.

Sensibilització sobre el malbaratament alimentari.  

El malbaratament d’aliments ha adquirit unes dimensions 
tals, que ha d’ésser considerat un problema d’abast mun-
dial. És necessari que els ciutadans siguin informats no so-
lament de les causes i conseqüències del malbaratament, 
sinó també de la manera de reduir-lo. És per això que des 
del projecte es treballa la sensibilització sobre el malbara-
tament alimentari. 

Durant el primer trimestre del 2012 s’ha creat una estratè-
gia de comunicació i sensibilització que es portarà a terme 
al llarg del projecte.

S’han repartit 1.211 kg de menjar 
durant els primers tres mesos del projecte.

1.660 persones s’han benefi ciat directa-
ment del projecte durant els tres primers mesos.
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Les accions de sensibilització permeten comunicar i donar a conèixer, al conjunt de la societat, els projectes en què està 
vinculada l’entitat. Des de NSF participem i som presents en diferents plataformes, fòrums socials, fòrums universitaris, 
fòrums científi cs, etc.

Sensibilització a les universitats

Per al desenvolupament de programes d’actuació conjunta, en l’àrea de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, 
col·laborem amb les següents entitats:

Sensibilització amb les entitats col·laboradores 

Les nostres campanyes de comunicació i captació de fons han denunciat les desigualtats nutricionals que pateix la po-
blació maternoinfantil de les poblacions més desfavorides. Amb el compromís de tots/es podem construir un món sense 
fam i sense pobresa. 

Entitats col·laboradores de NSF: 

 

   

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

Associació Rauxa
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I les empreses col·laboradores:

NSF ha estat present en fi res, congressos, exposicions i d’altres esdeveniments on hem pogut aportar la nostra expe-
riència i coneixements en el camp de la nutrició i la cooperació. És difícil comptabilitzar la participació en les accions de 
sensibilització.

Aproximadament de 4.000 a 4.500 persones interessades-benefi ciàries

Amb tot això, hem d’afegir l’efecte de sensibilització i divulgació que realitzem a través de la nostra web i la presència a 
les xarxes socials.   

La Fundación Conin està agermanada amb Nutrició Sense Fronteres

www.nutriciosensefronteres.org
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ELS COMPTES CLARS
 
Ingressos 2012

3,24% 
Socis i donatius puntuals (7.380,00 €)

32,99% 
Col·laboracions empreses i subvencions privades 
(75.241,97 €)

11,65% 
Consultoria tècnica (26.570,00 €)

52,07% 
Administracions públiques (118.757,58 €)

0,06% 
Ingressos fi nancers (133,05 €)

Import total ingressos
228.082,60 €   

Despeses 2012

9,27% 
Sensibilització (21.182,72 €)

61,52% 
Cooperació internacional (140.585,95 €)

18,71% 
Acció social i projectes locals (42.746,29 €)

10,50% 
Administració i captació de fons (23.993,39 €)

Import total despeses
228.508,35 €  

rs (133,05 €)

so  3,24%

11,65%

os

52,07%
32,99%

333333,2
 0,06%

espeses

9,27%

61,52%
18,71%

9
10,50%
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AGRAÏMENTS
Des de Nutrició Sense Fronteres volem agrair la col·laboració i el suport als 
socis, voluntaris, persones, empreses i entitats que ens han fet costat en la 
nostra tasca humanitària i de lluita contra les desigualtats en matèria nutri-
cional.  

GRÀCIES A TOTS ELS QUE HEU COL·LABORAT I ENS HEU AJUDAT A PROTE-
GIR EL DRET UNIVERSAL A L’ALIMENTACIÓ
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Domicili social, c/ Call 20, entresòl (Barcelona)
T. 934 334 541 / 931 761 278
info@nutricionsinfronteras.org 

Seu ONG NSF BARCELONA 
Carrer del Call 20, entresòl
08002 Barcelona - Espanya
Tel. (+34) 934 334 541 
Fax (+34) 934 463 014
Metro: L4 - Jaume I
Bus: 17, 19, 40, 45 i 120 

Seu ONG NSF LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria
Edifi cio de Ciencias de la Salud
Dr. Pasteur, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Espanya
Tel: (+34) 928 453 446      
e-mail: info@nutricionsinfronteras.org
Guaguas Municipals: 9, 12, 13, 51, 44 y 60

Per més informació pots dirigir-te a:

902 43 2009 
www.nutriciosensefronteres.org
Totes les accions que apareixen en aquesta memòria són possibles gràcies a entitats públiques 
i privades, i persones com tu que col·laboren amb l’entitat. Tu també ens pots ajudar: 

Fes-te’n soci/a trucant al 934 334 541 / 902 432 009
Fes un donatiu puntual
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