
Nutrició Sense Fronteres (NSF) és una organització sense ànim de lucre, d’acció humanitària, 

de cooperació al desenvolupament i intervenció en el tercer i el quart món (ONGD).  La missió 

de l’ONGD Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria 

nutricional al món, des de la perspectiva de la cooperació, la formació i la capacitació, promovent l’ús equilibrat dels recursos 

alimentaris i la solidaritat entre els pobles.  

Com a escola col·laborem dins el PROJECTE BCN COMPARTEIX EL MENJAR: L’objectiu d’aquest és protegir el dret universal a 

l’alimentació dels ciutadans de Barcelona en situació de pobresa. Nutrició Sense Fronteres conscient d’aquesta situació i amb 

l’experiència en qüestions nutricionals i de seguretat alimentària, que aporta l’equip de professionals que hi col·laboren, ha dis-

senyat un projecte d’aprofitament de recursos alimentaris i de treball en xarxa. 

·

El personal de Serveis, AMPA i Pastoral de l’escola s’encarrega de l’organització i seguiment del projecte:  

L’AMPA financia la compra dels recipients per l’emmagatzematge d’aliments. 

El personal de cuina prepara de manera voluntària els recipients, etiquetant-los i 

congelant-los, seguint la normativa vigent de seguretat alimentària. 

Nutrició sense fronteres s’encarrega de fer periòdicament la recollida dels             

recipients, comprovant el seu bon estat. Fan entrega d’un albarà de control indicant 

la quantitat, tipus d’aliments, temperatura i estat dels recipients. 

Transporten els envasos congelats en caixes de porexpan en un vehicle isotèrmic 

per mantenir la temperatura. 

Ells mateixos fan anàlisi de control als aliments que surten de l’escola, per finalment 

entregar-los als menjadors socials de Barcelona amb els quals col·laboren. 

Els beneficiaris directes del projecte són les 

persones usuàries dels menjadors socials que 

reben un àpat diari equilibrat i nutritiu. Es re-

parteixen uns 150 àpats diaris a les diferents 

entitats socials implicades.                                      

Anualment es beneficien més de 7500 usuaris 

i 1850 famílies. Des de l’inici del projecte s’han 

recuperat més de 200 tones de menjar (unes 

500.000 racions). 

Vam iniciar aquest projecte el novembre de 2018. Les dades fins a gener de 2019 són les següents: 

• Servim al menjador de Sants i Les Corts una mitjana de 750 menús diaris. 

• Hem recollit una mitjana de 3,5 envasos diaris amb excedent d’aliment cuinat. 



·

nutriciosensefronteres.org 


