
15.470 kg D'ALIMENTS CUINATS ARRIBEN A LA 
POBLACIÓ VULNERABLE DURANT 

L'ESTAT D'ALARMA
ACTUALITZACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS 

DEL 13 DE MARÇ AL 10 D'ABRIL DE 2020

Des de NUTRICIÓ SENSE FRONTERES, en el marc del nostre projecte Barcelona Compar-
teix el Menjar, us confirmem que durant el període d'Estat d'Alarma  decretat el passat 12 
de març de 2020, s'han recollit un total de 15.470 kg de menjar provinent majoritàriament 
del sector hoteler, el doble del que es recollia abans del decret d'estat d'alarma. Aques-
ta dada equival a 61.900 racions que han estat repartides a les entitats socials per abastir 
a les famílies vulnerables, persones sense llar, persones amb drogodependències i sense 

documentació que encara es troben en una situació molt precària.

Davant d'aquesta situació de crisi, s'ha activat un mecanisme de solidaritat que ha 
provocat que 15 hotels i restaurants s'adhereixin a la iniciativa durant aquest període. 
Nutrició sense fronteres, per tant, ha hagut de canalitzar l'augment de les entregues en un 
nou i renovat mecanisme per poder garantir l'abast a totes les  entitats socials amb plats 
cuinats, sans i equilibrats. És per aquest motiu que s'ha intensificat el ritme de treball de 

l'equip, passant de 3 a 5 entregues setmanals.

Des de la nostra entitat seguim actius i treballem per continuar repartint menjar al 
número més gran d'entitats, sempre tenint com a màxima que  "L'alimentació és un dret 

per a tothom"

UNA CRIDA A LA CONSCIENCIACIÓ I 
VISIBILITZACIÓ DE LES NECESSITATS

Volem visibilitzar les necessitats que Nutrició Sense Fronteres ve realitzant des de fa 7 
anys i que actualment, a causa de la  situació creada pel Covid-19, s'ha intensificat.

És per aquest motiu que ens agradaria que el vostre mitjà de
 comunicació pugui donar a conèixer la tasca que duem a terme per evitar el malbarata-

ment. Cal conscienciar que s’ha de seguir activant la solidaritat no només en els moments 
d’emergència, ja que la necessitat de les entitats socials sempre és present. 
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