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BCN Comparteix el menjar

És un projecte d’ aprofitament 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 

universal a l’alimentació dels ciutadans de 

Barcelona en situació de pobresa. 



BCN Comparteix el menjar

Objectius: 

•Reduïr la vulnerabilitat de les persones en situació o risc de 

pobresa i exlusió social. 

•Contribuïr a la disminució del malbaretament alimentàri. 

•Sensibilitzar al sector HORECA en la prevenció del 

malbaretament alimentàri. 

•Reduïr l’ impacte medioambiental causat pel 

malbaretament alimentàri.



Beneficiaris
Són beneficiaris directes del projecte: 

•Les persones usuàries dels menjadors socials que rebran de l’ONG NSF un 

àpat diari equilibrat i nutritiu. 

Són beneficiaris indirectes del projecte: 

• Els hotels, caterings, empreses o entitats socials col·laboradores que 

participen en el projecte i que estan vinculats a un projecte social, a la vegada 

que optimitzen la utilització dels seus recursos. 

•Les institucions públiques i privades que es vulguin vincular al projecte, que 

és un referent en aprofitament de recursos alimentaris i sostenibilitat.

•L’àrea metropolitana i ciutat de Barcelona. 



Promotores del proyecto
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Resultats 
1 setembre 2012 a 31 d’ octubre 2014

+
30 sessions formatives a beneficiaris i participants del projecte

13

Empreses 
alimentàries

13 centres socials beneficiàris

12 Hotels
2 

Càterings

42 tonelades d’aliments recollits i distribuïdes per NSF

52.000 beneficiàris 

anuals

C1



Diapositiva 7

C1 Fer-ho més visible. 
Clara; 03/11/2014
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Gràcies!

www.bcncomparteixelmenjar.com


