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Enfortim capacitats 
a través de l'accés a una 
alimentació adequada

El 2020 és sens dubte un any especial marcat per la Covid-19. Malauradament, els efectes directes de la 
pandèmia són encara difícils d’avaluar, ja que a molts països ha comportat un impacte socioeconòmic 
que està fent retrocedir en qualitat de vida a molts col·lectius. 

En aquest sentit, des de Nutrició sense Fronteres, estem preocupats per l’increment de vulnerabilitats 
que afecten a amplis col·lectius a molts països del món, en què sobtadament s’han vist ampliades les 
desigualtats. Aquest fet, repercuteix en l’accés a l’alimentació i en la qualitat de vida especialment dels in-
fants i les dones. Als països del Nord, cal incrementar les aliances per reduir el malbaratament alimentari, 
generar alternatives per promoure l’aprofitament d’excedents per a fins socials i frenar el canvi climàtic. 
Als països del Sud, la manca de vacunes i la fragilitat dels sistemes de salut, poden comportar un descens 
de l’esperança de vida i un increment de la desnutrició, que cal combatre amb polítiques actives de coo-
peració internacional focalitzades a enfortir el desenvolupament local sostenible per generar alternatives 
que permetin atendre les necessitats bàsiques comunitàries.

En definitiva, ara més que mai, hem de ser conscients que si volem avançar per aconseguir els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible en el marc de l’Agenda 2030, hem de treballar decididament per cons-
truir polítiques alimentàries locals i globals que vetllin per garantir el dret a l’alimentació per a tothom i 
enforteixin processos de sobirania alimentària.

Lluís Serra Majem
President Nutrició Sense Fronteres

Presentem la Memòria 2020

COMPTEM AMB TU PER AVANÇAR EN 
LA REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 

ALIMENTÀRIES!

Consulta la Memòria 2020 aquí!

Empreses

Participa!

Persones

Fes-te voluntari/a AQUÍ
i forma part del projecte de recuperació 
alimentaria #Comparteixelmenjar 

Fes-te soci/a i fes la teva
aportació econòmica AQUÍ

Dona producte excedent de la teva empresa
per donar resposta a les necessitats alimentàries actuals

Activa’t contra el malbaratament 
 Fés la teva aportació econòmica per seguir amb el projecte
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Què hem fet el 2020?
S’ha enfortit el projecte
Comparteix el Menjar

84
donadors 
d'excedent 
alimentari

152.425 kg d’aliments

El 2020s’han entregat

5
donadors 
de plats
cuinats

85.137
kg excedent 
recuperats

81.247
menús cuinats

La crisi generada per la pandèmia (el confinament i afectacions 
negatives especialment per aquelles persones que no tenen un 
habitatge digne) ha comportat una intensificació del suport 
alimentari a dos principals perfils: 

Dones i una bona part 
d’origen subsaharià

Persones
sense llar

41 ENTITATSSOCIALS

Protocol per la gestió de la seguretat 
alimentària de les donacions

DIAGRAMA
DE FLUX

CHECKLIST
PEL DONADOR

PROGRAMA VOLUNTARI DE 
COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE 
GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

(CRÈDITS A LA VENTA DE GEH)

       més que 
a l'any 2019
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ATESES

CENTRES DE RECUPERACIÓ
I EDUCACIÓ NUTRICIONAL A GÀMBIA

En els projectes de cooperació, 
s’ha implementat una visió reactiva 

La pandèmia ha ocasionat un fort impacte en 
la situació social de Gàmbia. El país depèn de la 
importació d’aliments, ja que només en produeix el 
50% del que consumeix. És per això que la mobilitat 
restringida per la Covid-19 ha limitat l’accés a aliments 
a la població més vulnerable i per tant ha impactat en 
la falta de recursos alimentaris i nutritius per als infants 
i dones de les comunitats de Basse i Soma. 

Per donar resposta en aquest context s’han portat a 
terme diverses mesures reactives: 

BASSE

132 INGRESSOS MENORS DE 5 ANYS

SOMA
46 INGRESSOS MENORS DE 5 ANYS

42 DONATS D’ALTA AMB AUGMENT DE PES

2 INFANTS DERIVATS A L’HOSPITAL AMB
PATOLOGIES AMB TRACTAMENT ESPECÍFIC

S’han implementat
noves eines 

IMPLEMENTACIÓ DE
NOUS MODELS PER

REALITZAR CRIBRATGES
EN GRUPS REDUÏTS

IMPLEMENTACIÓ DE MESURES
PER ENFORTIR ELS 12 HORTS 
COMUNITARIS A LA REGIÓ DE 

SOMA, AMB L’OBJECTIU DE 
POTENCIAR L’AUTONOMIA 

ECONÒMICA DE LES DONES 
QUE HI TREBALLEN.

CAPACITACIÓ DE LES 
DONES I HOMES QUE 

TREBALLEN ALS HORTS

DADES 
DESTACADES

2020

112 DONATS D’ALTA AMB AUGMENT DE PES

9 INFANTS DERIVATS A L’HOSPITAL AMB
PATOLOGIES AMB TRACTAMENT ESPECÍFIC

 
Als II Premis Mercabarna Paco Muñoz 2021, ens han otorgat el 

premi a la millor iniciativa del tercer sector contra el 
malbaratament alimentari 

https://c7fe68ec-260a-4178-a804-ab3cc3f8dc53.filesusr.com/ugd/edce01_3f64bc02cb3341a4bcee253dac33ab67.pdf
https://www.nutricionsinfronteras.org/bcn-comparteix
https://c7fe68ec-260a-4178-a804-ab3cc3f8dc53.filesusr.com/ugd/edce01_2931b868cdbd463588e2554738fad146.pdf
https://www.sendeco2.com/es/


SOMA
46 INGRESSOS MENORS DE 5 ANYS

S’han implementat
noves eines 

Notícies

El passat 14 de juliol Nutrició Sense Fronteres va rebre el premi a millor iniciativa del tercer sector contra 
el malbaratament alimentari en els II Premis Mercabarna Paco Muñoz 2021. L’acte va ser presentat 
pel director general de Mercabarna, Jordi Valls, i va comptar amb la presència del jurat, format per 
persones expertes de diverses institucions i entitats relacionades amb l’alimentació sostenible.

Els premis Mercabarna Paco Muñoz tenen com a objectiu reconèixer i promoure iniciatives que 
contribueixen a la reducció del malbaratament alimentari del sector privat, a través d’iniciatives 
emprenedores i del tercer sector. Aquest any s’han presentat 12 propostes de les quals van seleccionar 
a una de cada categoria, atorgant un premi de 5.000 €. 

Als premis també va ser reconeguda la tasca de Caprabo com a millor iniciativa del sector privat amb 
el projecte “La lluita contra el malbaratament compatible amb la rendibilitat” i To Good To Go com a 
millor iniciativa emprenedora.

Des de l’organització de Nutrició Sense Fronteres agraïm el reconeixement que significa aquest 
premi, que ens encoratja a seguir contribuint a la reducció de les desigualtats alimentàries evitant el 
malbaratament alimentari. 

 
Als II Premis Mercabarna Paco Muñoz 2021, ens han otorgat el 

premi a la millor iniciativa del tercer sector contra el 
malbaratament alimentari 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES!
www.nutriciosensefronteres.org

Despeses
310.784€ 307.019€
Ingressos

Resultat 
de l’exercici

 3.765 €

Dades econòmiques 2020

https://ca.nutricionsinfronteras.org/
https://www.linkedin.com/company/nutrici%C3%B3-sense-fronteres
https://www.instagram.com/nutriciosensefronteres/
https://www.facebook.com/ONGNutricioSenseFronteres
https://twitter.com/NsfSin

