
L’Aminata té 18 mesos i pesava menys de 5 quilos quan va ser ingressada al Centre de Recuperació 
i Educació Nutricional (CREN) Matern-infantil de Basse gestionat per Nutrició Sense Fronteres. Grà-
cies al tractament del desnodriment sever i de la formació que va rebre la seva mare, va aconseguir 
un pes òptim. Actualment la mare sap quina és l’alimentació adequada per ella i els seus germans i 
ha començat a cultivar un hort comunitari per millorar la qualitat de l’alimentació de tota la família. 

“L’alimentació és un dret Universal”

nutrició          sense fronteres

www.nutriciosensefronteres.org
memòria 2010



Benvolguts amics i amigues,

Volem agrair a tot/es els/les socis/es, voluntaris/es, 
empreses col·laboradores i entitats públiques finan-
çadores, les quals ens recolzen i ajuden a fer realitat el 
nostre lema: l’alimentació és un dret universal.

Aquest any 2010 ha tingut un significat molt especial ja que 
hem inaugurat juntament amb els nostres partners de Gàmbia, 
el Centre de Recuperació i Educació Nutricional Matern-infantil 
de Basse, República de Gàmbia, que treballa conjuntament amb 
l’Hospital Regional de Basse i el Ministeri de Salut de Gàmbia, per 
reduir la desnutrició dels nens/es i mares de la zona.

L’estreta col·laboració que mantenim amb la societat gambiana fa possible l’èxit d’aquest 
projecte de cooperació en seguretat alimentària dirigit a la població matern-infantil. 
Seguim creient en la formació i capacitació en alimentació i nutrició com a motor de 
canvi en els projectes que estem desenvolupant. Seguim creient que: l’èxit dels pro-
jectes de cooperació internacional al desenvolupament es constata quan les entitats de 
cooperació són capaces de deixar aquests projectes en mans dels professionals del país 
per tal de tenir la sostenibilitat del projecte assegurada. És per això que basem la nostra 
feina en la capacitació de professionals locals i la participació de la mateixa població en 
els projectes que desenvolupem.

Tanmateix, aquest any 2010, ha estat possible col·laborar amb entitats de prestigi i amb 
un llarg recorregut en el nostre país, per arribar  a la població més necessitada. Al ma-
teix temps hem començat a col·laborar amb altres fundacions a Llatinoamèrica i amb la 
seva ajuda hem donat un salt a un altre continent.

És un plaer presentar-vos el resum de les activitats realitzades i els èxits aconseguits 
aquest any.

Moltes gràcies
Lluís Serra Majem

President de Nutrició Sense Fronteres

Mercè Vidal Ibáñez
Directora-Gerent de Nutrició Sense Fronteres
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Accions realitzades per       l’entitat
 Cooperació internacional
Des de Nutrició Sense Fronteres treballem, directament, cinc dels vuit 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni: erradicar la pobresa ex-
trema i la fam, promoure la igualtat entre gèneres i l’autonomia de la 
dona, reduir la mortalitat infantil, millorar la salut materna i garantir 
la sostenibilitat del medi ambient.

Gambia
Projecte de cooperació i co-
desenvolupament de seguretat 
alimentària per a la població 
matern-infantil de la regió  
de Basse (Rep. de Gàmbia)

Argentina, Paraguay i Uruguay 
Projecte d’intervenció nutricional de Nutrició sense 
Fronteres a Piecitos Colorados (Fundació Prosegur) 
a: Argentina, Paraguai i Uruguai
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Accions realitzades per       l’entitat
 Cooperació internacional

En el Pla Estratègic de Nutrició Sense Fronteres, 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 la de enfortir l’àrea de 
la salut nutricional matern-infantil i el recolzament al desenvolu-
pament agropecuari, com a projecte integral, a llarg termini, que 
contempli el desenvolupament comunitari d’una manera perdura-
ble i endògena.
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Dades del país

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
En la franja Sud-oest dels països del Sahel, en la Costa 
d’Àfrica Occidental.
 
COMPOSICIÓ SOCIAL
Grups de diferents ètnies conviuen pacíficament en el 
país. Predominen, numèricament, els “mandingues”, 
seguits dels “wolof”, els “sarahule”, els “diola” i els 
“serenitat”. 

 
 
 

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 
necessitats calòriques tenen la població com a conse-
qüència del treball intensiu que es realitza en el camp. 

Amb una població molt jove, el 40% amb menys de 15 
anys, configura un perfil demogràfic propi d’un país de 
baix nivell de desenvolupament humà, on l’emigració 
és l’única solució, donada l’extrema pobresa en què es 
troba el país.

Projecte de cooperació i codesenvolupament de 
seguretat alimentària per a la població matern-
infantil de la regió de Basse  
(Rep. de Gàmbia)
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INDICADORS SOCIOECONÒMICS 
Població: 1.705.212 habitants 
Esperança de vida: 55,8 anys. 
Població urbana: 57 % 
PIB per habitant: 440 $/any 
Índex de Desenvolupament Humà: 0.512 
Analfabetisme homes: 52,2% 
Analfabetisme dones: 67,2% 
Població sense accés aigua potable: 70% 
Mortalitat infantil: 76,5 per 1.000 nascuts vius. 
Casos de malnutrició aguda en menys de 5 anys: 22%
(Dades procedents de “El Estado del Mundo 2011”, Ediciones Akal y el 

Banco Mundial e Informe MICS (UNICEF))

Origen de l’acció 

Aquest projecte parteix de les següents contraparts locals: del Ministeri de Salut de Gàmbia (MOH), del Districte 
Sanitari (RHT), del Governador de la Regió de Basse, de la National Nutritional Agency (NANA ) i de Nutrició Sense 
Fronteres (NSF) per desenvolupar un programa d’assistència i vigilància nutricional a la regió, el qual s’integra 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 matern-infantil en la mateixa regió (2.000 habitants 
i 22% de taxa de malnutrició infantil).
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Activitats 2010
INAUGURACIÓ DEL  
CENTRE DE RECUPERA-
CIÓ I EDUCACIÓ  
NUTRICIONAL (CREN)
 
El 7 de desembre de l’any 2010 es va inaugurar 
el centre de Recuperació i Educació Nutricional 
Matern-Infantil de l’Hospital Regional de Basse a la 
memòria de l’expresident del govern canari “Adan 
Martin Menes” amb la presència de les autoritats 
següents: 

Mr. Alhaji Omar Khan
Governador de l’URR, en representació de l’Excel·lentíssim 
President de la República de Gàmbia

Mr. Abdoukarim Sonko
Secretari Permanent del Ministeri de Salut de Gàmbia

Mr. Malang Fofana
Representant de l’Agència Nacional de Nutrició (NANA)

Mr. Baba Jeng
Director Regional de Salut de l’URR

Sra. Yanira Santana
Delegada representant del Govern de Les Illes Canàries

Sr. Alfredo Gadea
Delegat de l’AECID-Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación del Gobierno de España

Sra. Mercè Vidal Ibáñez
Directora Gerent de Nutrició Sense Fronteres (NSF) 

A la inauguració van assistir més de 200 persones, entre 
les quals hi havia  representants de NSF i de l’empresa 
Santiveri. 
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IMATGES DE LA INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE RECUPERACIÓ I EDUCACIÓ NUTRICIONAL (CREN) EL 7 DE 
DESEMBRE    
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VISTA GENERAL DEL CREN

PERSONAL DEL CREN
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ENTRADA AL CREN                                         

HABITACIÓ DEL CREN                                                       

16.974 
Beneficiaris del projecte

200.000  
persones 
beneficiades  

indirectament  
del projecte

MARES AL CREN                                         

Característiques generals del CREN

L’edificació es situa en una parcel·la de 3500 m2. 

Superfície construïda: 700 m2.

Número de llits en el centre: 38 llits per nens i 
mares.

Sales de consultes externes.

Aules de formació per a personal sanitari i 
adults.

Cuina dietètica, hort i bantabes.

12.495 Dones 

2.500 Nens 
de 6 mesos a 59 mesos.

350 Nens 
de 6 mesos a 59 mesos 
desnodrits Pes/Talla.
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En el Centre de Recuperació i Educació Nutricional        Matern-Infantil desenvolupem les següents activitats. 
      

Al Centre de Recuperació i Educació Nutricional tractem 
als nens i nenes menors de cinc anys que pateixen mal-
nutrició infantil severa. Durant l’ingrés, aquests infants 
reben tractament sanitari i nutricional segons les pautes 
d’acció sobre malnutrició proposades per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), la “The United Nations 

Children’s Fund” (UNICEF) i la “National Nutritional 
Agency” (NaNA), fins arribar al pes òptim. Habitualment 
la permanència en el centre és de 15 a 20 dies. Les mares 
hospitalitzades amb els seus nens, reben al mateix temps, 
formació sobre alimentació, nutrició matern-infantil i 
seguretat alimentària. 

Mares cuidant als seus fills/es desnodrits en el CREN

Assistència matern-infantil a menors desnodrits.
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El projecte ha format en el Centre de Recuperació i 
Educació Nutricional de Basse (CREN) a 12 infermeres 
comunitàries dels següents poblats de: Bakadajey, Kularr, 
Dingiri, Numuyel, Sabi, Sare Aplha, Garawoll, Baja Kunda, 
Barrow Kunda, Taibatou, Dasilameh Takutala y Kuraw 
Arafang. I ha format també, en nutrició i higiene,  a unes 

540 mares amb nens/es amb malnutrició que venen al 
centre i  a 1.700 més, identificades per les infermeres 
comunitàries i per l’equip del CREN, el Districte Sanitari 
(HRT) i el personal expatriat de Nutrició Sense Fronteres, 
durant els screenings realitzats en els poblats pròxims al 
centre.

Formació personal sanitari local i a la comunitat.

      

Imàtges d’activitats formatives en el CREN

El projecte  
ha format a

12 infermeres
i a més de

2.000 mares
  

En el Centre de Recuperació i Educació Nutricional        Matern-Infantil desenvolupem les següents activitats. 
      



14

Es realitza un servei ambulatori en el poblats comunitaris 
de la regió de Basse per valorar l’estat nutricional dels 
nens/es i detectar els casos de desnodriment. Durant la 
visita als poblats de la zona, es realitza una ficha mèdica 
del nen/a, se’l pesa i se’l medeix per avaluar l’estat nutri-
cional i a la vegada fer un seguiment del seu desenvolu-
pament. 

Aquesta activitat és realitzada per les infermeres comu-
nitàries juntament amb el sanitari expatriat del projecte, 
una de les enfermeres del CREN, el manager local de RHT 
i un reponsable local (nutricionista) de NaNA. 

Els casos de desnodriment moderat seran tractats in situ 
i els savers seran referits al CREN o a l’Hospital de Basse 
(en el cas de que a més a més tinguin altres complica-
cions afegides al desnodriment).

Screenings

      

Treballem a les comunitats  
rurals de la regió de Basse  
en col·laboració amb les  
infermeres comunitàries.

Els casos de  
desnodriment  

sever són referits  
al CREN
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Imàtges dels screenings: el·laboració de la fitxa mèdica, pesada i medició dels nens/es.
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Dins de l’estratègia de reducció de la malnutrició de NSF, 
s’ha portat a terme un projecte per recolzar la promoció 
de cultius sostenibles, incentivant i formant a la població 
general dels poblats seleccionats (aprox. 30.000 habi-
tants) en el cultiu i consum de plantes locals de major 
contingut nutricional. 

Horts      

Pou remodel·lat i vista general d’un hort comunitari

Altres feines realitzades per NSF ha estat la millora del tanca-
ment dels horts per a la protecció dels cultius, l’acondicionament 
dels pous d’aigua i el suministrament de llavors dels cultius més 
interessants a nivell nutricional.

Hem  
promocionat els  

cultius sostenibles 
en poblats seleccio-

nats de la zona
30.000  

habitants 



17



18

Dades del país

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
Paraguai, Uruguai i Argentina (zones Nord-oest i nord-
est)
 
COMPOSICIÓ SOCIAL
Zones rurals amb una forta depressió econòmica i so-
vint amb desestructuració familiar, baixa escolarització 
i amb població infantil exposada a treballs domèstics i 
venda ambulant. 

La “Fundación Prosegur”, entitat sense ànim de lucre, 
ajuda a construir una societat més solidària i amb menys 
desigualtats. 

“Piecitos Colorados” es el programa integral que el 
Grupo Prosegur ha iniciat en zones molt necessitades 
dels països de l’Amèrica Llatina on hi està present; 
un projecte que vol convertir-se en motor de progrés 
de totes aquelles comunitats on s’implanti, agafant 
a l’escola com a ens impulsor de canvi i de desenvo-
lupament.

Projecte d’intervenció nutricional de Nutrició 
Sense Fronteres a “Piecitos Colorados” (Fundación 
Prosegur) a: Argentina, Paraguai i Uruguai
http://www.prosegur.es/ES/Fundacion/index.htm
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Origen de l’acció 

Nutrició Sense Fronteres és l’entitat encarregada d’una intervenció nutricional pel 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 propis menors, així com posar en funcionament 
estratègies que permetin assegurar la correcta nutrició d’aquest nens/es.

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

Durant l’any 2010 s’ha avaluat la problemàtica nutricional de cada escola (segons la zona geogràfica) i s’ha dissenyat 
el projecte d’intervenció.

Beneficiaris del projecte

Imatges d’algunes escoles d’Argentina, Paraguai i Uruguai
8.000  

persones 
(pares, mares, tutors 
i parents pròxims) 

beneficiades  
indirectament  
del projecte

http://www.prosegur.es/ES/Fundacion/index.htm

3.200 alumnes  

90 professors i voluntaris
de les 11 escoles dels països adherits al programa  
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Activitats formatives

Considerem que l’alimentació forma part de la cultura i una alimen-
tació adequada millora la salut i el desenvolupament de les persones. Per 
aquest motiu, les activitats formatives que realitzem a Nutrició Sense 
Fronteres giren al voltant de la diversitat cultural i l’alimentació i estan 
dirigides a professionals de la salut, de l’àmbit social, de l’educació, de 
les associacions d’immigrants i del públic en general.

Activitats formatives en Diversitat Cultural i 
Alimentació 
Aquest tipus d’activitats sorgeixen com a resposta a les necessitats sociosanitàries que 
han plantejat la incorporació de noves cultures en la nostra societat a causa del fenomen 
social de la immigració. 

L’enfocament d’aquestes activitats formatives es centra en facilitar el coneixement inter-
cultural per millorar la confiança i la comunicació mútua. 

Els següents cursos monogràfics compten amb el suport i la supervisió de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària 
(SENC) i des del seu inici l’any 2003 s’han estès per tota Catalunya, i han estat patrocinats per l’Institut d’Estudis de la 
Salut (IES), dins del Pla de formació a l’atenció sanitària de la població immigrant “. (Generalitat de Catalunya) i el Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona, entre d’altres.

     El consell alimentari realitzat a la població immigrant pel profes-
sional de la salut és més eficaç quan més es tenen en compte els 
aspectes culturals de cada grup ètnic al qual es dirigeix. 
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Activitats formatives dirigides a  
personal sanitari, personal docent i 
professional de la cooperació i l’ajuda 
humanitària
Participació en el “II Congreso de la Federación Española 
de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética” 
(FESNAD). Barcelona, març 2010. Amb la conferència 
“Estrategias de intervención en el apoyo nutricional de 
inmigrantes y otros colectivos desfavorecidos”. 

Jornada Accu-Check: “Control Postprandial de la glu-
cemia”. Bilbao, 14 de maig de 2010 amb la conferència: 
“Cómo abordar la alimentación en otras culturas”.

Participació en les jornades de la “Fundació del Món 
Rural” a  Lleida, setembre 2010 com a  conferenciants de 
“Movimientos migratorios y alimentación”.

Ponents de NSF en el “II Worl Congress of Public Health 
Nutrition. I Latin American Congress of Community Nu-
trition”. Porto (Portugal), setembre 2010.

Cursos dirigits a població immigrant 
en situacions de risc nutricional
Hem participat i presentat ponències o 
comunicacions a:
Conferència “Valoración de la dieta en la población 
inmigrante: adaptación de los métodos e instrumentos 
de medida” el gener de 2010.

Conferència “Cooperation and codesevolupement in 
Food Security targeting the material child population in 
the Basse (Region the Republic of Gambia)” el gener de 
2010.

Máster Salud Internacional y Medicina Tropical. Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Ponències: “Visión global y 
crítica de la desnutrición en el mundo, aspectos antro-
pológicos de la desnutrición y Cooperación y Nutrición”. 
Barcelona, 30 de març 2010.

Col·laboració en la celebració del “II Salón Dieta Medi-
terránea y Salud”. Madrid 3 de maig de  2010. 

Curs Monogràfic “Diversidad Cultural y alimentación”. 
IES. Barberà del Vallès, 22 de juny 2010.

Curs Monogràfic “Diversidad Cultural y alimentación 
para la población materno-infantil”. Barberà del Vallès,  
29 de juny 2010.

Col·laboració en el Canvi de la Piràmide de l’alimentació 
i l’activitat física per a joves. Agència de la Salut Pública 
de Barcelona. Barcelona.

Col·laboració en la web de la Competència Cultural: 
capítol sobre  “Alimentación y diversidad cultural”. “La 
Caixa”.

Les següents activitats formatives realitzades l’any 2010 s’han centrat en 
aspectes lligats a la seguretat alimentària, nutrició i diversitat cultural.

A través de Càrites  NSF col·labora en el cicle de conferències 
dintre les activitats formatives “Curso de atención a las personas 
y el Hogar”. Aquests cursos van dirigits a persones que estan en 
procés de trobar feina i no tenen la suficient formació teòrica i 
pràctica per a una bona integració social.
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Activitats de sensibilització 
Les activitats de sensibilització permeten donar a conèixer, al conjunt 
de la societat, les desigualtats i problemàtiques nutricionals existents 
en el món. Per això des de NSF participem en fòrums socials, universi-
taris, científics, etc.
      Sensibilització a les Universitats
Per al desenvolupament de programes d’actuació con-
junta, en l’àrea de la solidaritat i la cooperació al desen-
volupament, col·laborem amb algunes universitats.

Sensibilització amb les entitats 
col·laboradores
Les nostres campanyes de comunicació i capacitació 
de fons han denunciat les desigualtats nutricionals que 
pateix la població matern-infantil de les poblacions més 
desfavorides. Amb el compromís de tots/es podem cons-
truir un món sense fam i sense pobresa. 

AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ

Empreses col·laboradores de NSF

Universitats i centres de formacó professionalcol·laboradores de NSF

Entitats col·laboradores de NSF

La Fundación Conin està agermanada amb Nutricio Sense Fronteres
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Activitats de sensibilització realitzades durant l’any 2010

Presència en fires, congressos i mitjans de comunicació:

És difícil comptabil·litzar la participació en les anteriors activitats 
de sensibilització, ja que moltes d’elles s’han desenvolupat en fires i 
congressos, però hem fet un càlcul aproximat de 3.000 a 3500 inte-
ressats–beneficiaris. Amb tot això, hem d’afegir l’efecte de sensibi-
lització i divulgació que realitzem a través de la nostra web: http://
www.nutriciosensefronteres.org     

Estand a la Fira d’Alimentaria 2010 a Barcelona, març 
2010.

Article de difusió dels projectes solidaris realitzats per 
NSF en el “Periódico” el 18 de març del 2010. “NSF lanza 
una campaña para tratar la desnutrición infantil en 
Alimentaria 2010 “.

Participació de NSF juntament amb la Universitat de Las 
Palmas de Gran Canaria en el “Seminario de Tecnologías 
Apropiadas en Cooperación Internacional” el 29 d’Abril de 
2010.

Participació de NSF juntament amb la Universitat de 
Las Palmas de Gran Canaria, en el Seminari “Canarias 
como plataforma de cooperación sanitaria con el África 
Occidental: Una estrategia a definir”  el 17-18 de juny de 
2010.

Assistència a les “Primeras Jornadas Internacionales 
sobre los flujos migratorios entre países del sur-este Eu-
ropeo, España y Cataluña”. IES. Barcelona, del  setembre 
del 2010.

Estand de Nutrició Sense Fronteres, a la “15ª Mostra 
d’associacions de Barcelona 2010” del 24-26 de Setembre 
del 2010.

Entrevista a la directora de NSF a Radio Nederland el 16 
d’Octubre de 2010 sobre el “Día Mundial de la Alimen-
tación” con el lema: “Unidos contra el hambre”.

Concert solidari amb l’actuació de  “Funcool-La Malaga”, 
Sala Luz de Gas. Barcelona,  11 d’octubre de 2010.

Revista Dieta Sana Nº35 “Desigualdad entre dos mun-
dos”. president de Nutrición Sin Fronteras.
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Identificació de l’entitat
 La seva història

“Nutrició Sense Fronteres” neix d’un grup multidisciplinari de nutri-
cionistes i dietistes amb el propòsit de treballar la millora de la pro-
blemàtica nutricional de les poblacions més desfavorides.
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El 14 d’abril del 2005 es celebra l’assemblea constituent de l’“ONG 
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, com orga- 
nització no governamental sense ànim de lucre, d’acció humanitària, 
de cooperació al desenvolupament i d’intervenció en el tercer i quart 
món, independent a qualsevol formació política, religiosa, grup mediàtic,  
financer o altres. 

El 16 de juny de 2005 l’organització s’inscriu en el Registre Nacional amb la següent clas-
sificació: Grup: 1 / Secció: 1/ Número Nacional: 585447.

L’organització inicia el seu treball sota l’auspici de la “Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria” (SENC) i la “Cátedra UNESCO de Investigación, 
Planificación 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, mitjançant in¬tervencions senzilles i de baix cost, 
adaptades a cada col·lectiu, que poden ajudar a reduir la desnutrició en 
els països en desenvolupament. 

El 15 de juny de 2006, la ONG s’inscriu a la Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament amb el número 82. 

L’11 de desembre del 2008, s’accepta la inscripció en el Registre d’Organitzacions no Gover-
namentals de Desenvolupament adscrit a la “Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo” (AECID).

El 18 de desembre de 2008, en virtut de l’Agència Tributària reconeix l’ONG com entitat de 
Caràcter Social, comportant tal menció 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 Federació Coordinadora d’ONGD Canàries 
(CONGDE-CA).

El 26 de març del 2010, Nutrició Sense Fronteres és declarada: Associació 
d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior, Associacions. 

Identificació de l’entitat
 La seva història
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Dades actuals entitat

DOMICILI SOCIAL
c/ Call 20, entresòl  
(Barcelona)
T. 93 433 45 41
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

 
 

Situació actual

La Junta Directiva actual de la ONG,  
 
va ser elegida a l’assemblea extraordinària del 20 de 
desembre de 2007. Per la qual cosa, tenint en compte 
que el termini de mandat és de 3 anys a partir de la 
data mencionada per l’assemblea, la junta directiva 
està formada per les persones següents, fins desembre 
de 2010:

PRESIDENT: Lluís Serra Majem.
VICEPRESIDENTA: Rosa Mª Ortega Anta
TRESORERA: Gemma Salvador Castells
SECRETÀRIA: Eureka Joy Ngo

 
 
Pel que fa a les activitats que actualment desenvolupa 
la entitat, que seran detallades en el 1er apartat de 
la present memòria, aquestes es centren en accions 
formatives, activitats de sensibilització i de cooperació 
internacional. Respecte aquestes últimes, cal tenir en 
compte que les accions s’han incrementat de manera 
notable durant aquest any.

Per més informació:       902 43 2009 www.nutriciosensefronteres.org

El 2010 ha servit per ampliar el ventall dels nostres projectes i asse-
gurar la viabilitat de les activitats i accions pròpies de Nutrició Sense 
Fronteres. Seguim treballant per disminuir les desigualtats nutricio-
nals al món sabent que encara ens queda molta feina per fer.

SEU ONG NSF LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
Univ. de Las Palmas  
de Gran Canaria 
Edificio de Ciencias de la 
Salud
Dr. Pasteur s/n
35016 Las Palmas de 
Gran Canaria – España
Tel. (+34) 928 453 476 
Fax (+34) 928 453 475
Guaguas municipales:  
9, 12, 13, 51, 44 y 60
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Finalitats de l’entitat
 Missió

La missió de l’ONGD Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la dismi-
nució de les desigualtats en matèria nutricional en el 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.
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Treballant amb el model de cooperació en el qual participen els propis 
immigrants en els projectes de desenvolupament destinats a les seves 
comunitats d’origen (codesenvolupament).
 
Capacitant en temes alimentaris i nutricionals, als 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 situa-
cions de crisis humanitàries. 

Informant a la població immigrant, als professionals de la salut i de 
l’educació, en el nostre medi, sobre diversitat cultural i alimentació, fo-
mentant el coneixement mutu i la comunicació.

Donant suport a altres ONG’s, institucions i organismes nacionals 
i/o internacionals en temes d’alimentació i nutrició, necessaris per mi- 
llorar el desenvolupament de la vida humana a qualsevol lloc del món. 

Promovent l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat en-
tre els pobles mitjançant accions de sensibilització i divulgació.

Nutrició Sense Fronteres planteja la seva acció en base als Drets 
Humans i en el Dret a l’Alimentació específicament i reconeix:
Que el dret a l’alimentació es un dret fonamental. 
Afirmem que “L’alimentació és un dret universal”

Finalitats de l’entitat
 Missió
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Visió

La visió de Nutrició Sense Fronteres és arribar a ser una organització de 
referència, en la introducció de noves tecnologies i aplicacions adap-
tades a les necessitats de les poblacions més desfavorides, ajudant així 
a aconseguir un bon estat nutricional mitjançant una correcta alimen-
tació i adaptant-nos a cada cultura, perquè creiem fermament que:

“L’alimentació és un dret universal”
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Valors

Les persones que formem part de Nutrició Sense Fronteres compar-
tim els mateixos valors els quals ens identifiquen com a membres de 
l’organització, ajudant-nos a aconseguir la missió que ens defineix. 

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 desigualtats alimentàries, que són la causa de la 
fam, la pobresa i la manca d’oportunitats pel desenvolupament humà. 

Treballem en l’excel·lència, aplicant amb rigor i eficàcia els recursos 
que la societat ens confia per acon¬seguir la missió, en projectes i ac-
cions que han de donar resultats concrets i ser verdaderament útils.

Fomentem la participació global, com element fonamental per 
donar resposta a les necessitats socials.

Actuem amb transparència en la gestió dels fons rebuts, informant 
i rendint comptes enfront els nostres socis, els beneficiaris de la nostra 
acció i davant tota la societat.
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Recursos humans
 Equip i òrgans socials

A Nutrició Sense Fronteres ens mou la il·lusió de disminuir les desigual-
tats nutricionals en el món i per aquest motiu comptem amb el recol-
zament dels socis. 385 socis numeraris. 
Per aconseguir  les  línees estratègiques fixades  per  l’organització a 
través de la seva ASSAMBLEA GENERAL, comptem amb una Junta Direc-
tiva que vetlla pel compliment dels acords i la missió de l’organització 
d’acord amb els valors que defineixen la nostra forma de ser i fer.
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Junta directiva

President
Lluís Serra Majem 

Catedràtic de Medicina 
Preventiva i Salut Pública i 
Director del Departament 
de Ciències Clíniques de la 
Universtat de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Vicepresidenta
Rosa Mª Ortega Anta

Catedràtica del Departa-
ment de Nutrició de la 
Facultat de Farmàcia, 
Universitat Complutense 
de Madrid, Espanya.

Secretària
Joy Ngo de la Cruz 

Investigadora del Centre 
d’Investigació en Nutrició 
Comunitària del Parc 
Científic de Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 
Espanya.

Tresorera
Gemma Salvador Castell 

Dietista-Nutricionista del 
Programa d’Alimentació i 
Nutrició, Direcció General 
de Salut Pública. Departa-
ment de Salut, Generalitat 
de Catalunya.

Membre de la Junta 
Directiva de la “Sociedad 
Española de Nutrición 
Comunitaria”. Espanya.

Vocals i vocalies

Comunicació i Voluntariat
Gabriela Nicola

Nutricionista del Servei de 
Endocrinologia i Nutrició. 
Hospital Universitari Son 
Dureta. Palma de Mallorca, 
Espanya. 

Projectes Tercer i Quart 
Món
José Joaquín 
O´Shanahan Juan

Departament de Cièn-
cies Clíniques. Universitat 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, Espanya.

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.

Planificació i avaluació
Mª Eugènia Vilella

Docent, col·laboradora a la 
Universitat Rovira i Virgili 
(URV). 

Vocalia Amèrica Llatina
Rocío Ortiz Moncada

Professora Titular de Me-
dicina Preventiva i Salut 
Pública de la Universitat 
Rovira i Virgili, Reus. 
Espanya.

Paral·lelament un comitè científic format per experts en nutrició 
i nutrició comunitària vetlla per la qualitat dels projectes i propor-
ciona la informació i coneixements necessaris pel correcte progrés de 
l’organització.
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Comitè Científic – Òrgan Assessor i consultor de l’Organització

President
Javier Aranceta Bartrina

President de la “Sociedad 
Española de Nutrición 
Comunitaria”. 

 
Abel Albino

Fundador i President de la 
Fundació CONIN (Coope-
radora para la Nutrición 
Infantil) Argentina.

 
Ricardo Uauy 

President de la “Unión In-
ternacional de las Ciencias 
de Nutrición” (IUNS). 

 
Francisco Auquer 

Coordinador d’Immigració 
de la Regió Sanitària de 
Girona, Departament de 
Salut, Generalitat de Cata-
lunya, Espanya. 

José Carlos Suárez

Professor en la Universitat 
de Montreal, Canadà.

Sandro Dernini

Coordinador de l”Euro 
Mediterranean Network 
on Food Culture”.

Cecilio Morón

Oficial Principal de Política 
Alimentària i Nutrició, 
Oficina Regional de la FAO 
per Amèrica Llatina i el 
Carib, Xile.

(Jubilat)

Luís Peña Quintana

Professor Titular de 
Pediatria de la Universitat 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, Espanya. 

Rekhia Velasen

Professora Titular de 
Recerca de Nutrició i Cièn-
cies de l’Alimentació de 
la Universitat de Chouaib 
Douk¬kali, Marroc.

Finalment l’organització compte amb el recolzament incondicional de 
finançadors públics i privats que col·laboren econòmicament amb Nu-
trició Sense Fronteres per a fer realitat els diferents projectes i activi-
tats.

En el pla executiu i per a portar a terme els projectes i la gestió diària 
de l’organització, un equip executiu format per persones contractades 
i voluntàries treballen per a fer realitat el dia a dia de Nutrició Sense 
Fronteres. 
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Equip Executiu

Directora-gerent
Mercè Vidal Ibáñez 

Llicenciada en Antropo-
logia social i cultural per 
la UB.

Diplomada en Dietètica 
Superior per la Universitat 
de Nancy, França

Direcció i Gestió de les 
ONGD. ESADE

Tècnic en Nutrició  
Marc Caballero Bartolí 

Diplomat en Nutrició 
Humana i Dietètica. 

Coordinador expatriat del 
Projecte a Gàmbia
Guillermo Martínez 
Gabas

Diplomat en infermeria i 
Llicenciat en Història.

Tècnic en administració i 
assessoria social 
Elisenda Lupresti  
Medina

Llicenciada en Sociologia.

Auxiliar administrativa  
Eva Torroba

Personal del Centre de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) a Gàmbia

Local Project Manager
Baba Jeng

Local Project Coordinator
Saikou Drammeh

Diplomat en Nutrició

Personal Sanitari:
 
Amie Badjie 
Diplomada en Infermeria.

Metta Bah
Auxiliar d’Infermeria.

Fatou Baldeh
Auxiliar d’Infermeria.

Sanna Jallow
Auxiliar d’Infermeria

Personal de vigilància i 
manteniment:
 
Alasan Baldeh

Serifu Bah

Malang Wally

Cuinera
Kumba Jallow

Jardiner
Alhajie Kebbeh

Equip de voluntaris

10 voluntaris per acti-
vitats de sensibilització 
desenvolupades en el 
2010.

8 voluntaris per el su-
port de l’Equipo Executiu.

Equip de pràctiques

Universitat de Barcelona 
(UB): “Master en salut 
Internacional”.
Universitat Oberta de 
catalunya (UOC): “Master 
en Nutrició i Salut”. 
IFP Sanitària Roger de 
LLúria.
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Els comptes clars
 

Com es reparteixen els nostres ingressos?
Com es distribueixen els teus donatius ?

 

  

INGRESSOS   

    euros %

Socis i Donatius 19.242,00 € 17,99%

Col·laboració Empreses 35.764,70 € 33,44%

Administracions Públiques 51.944,44 € 48,57% 

Ingresos Financers 0,50 € 

TOTAL INGRESSOS 106.951,64 € 100% 
  

  
 

  

DESPESES   

    euros %

Programes d’actuació 97.651,00 € 88,74%
Cooperació internacional 90.000,00 €
Campanya sensibilització i educació 7.651,00 € 

Administració i captació de fons 12.383,00 € 11,36%
TOTAL DESPESES 110.034,00 € 100%

11,26% Administració i captació de fons 
88,74% Programes d’actuació 

11,3%

88,7%



Seu Barcelona
Carrer del Call, 20 principal

08002 Barcelona
Espanya

 
T.: +34 934 334 541

info@nutriciosensefronteres.org

Seu Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria  
Edificio de Ciencias de la Salud  

c/Dr. Pasteur s/n   
35016 Las Palmas de Gran Canaria España

 
info@nutricionsinfronteras.org

902 43 2009

Segueix-nos també al Facebook

Imprès en paper Cocoon Offset 100% reciclat amb certificat




