
 

El Gremi d'Hotels col·labora amb Nutrició Sense 
Fronteres en l'aprofitament i la reducció d'excedent 

alimentari en els hotels de Barcelona 
 

El programa “Barcelona Comparteix el Menjar” permetrà subministrar un 
menú nutricionalment equilibrat a les persones en situació de risc 

d'exclusió social amb l'excedent dels hotels 
 

 

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb Nutrició 
Sense Fronteres a través del qual es compromet a promoure l'aprofitament i la 
reducció de l'excedent alimentari en els hotels de la ciutat de Barcelona. Gràcies a 
aquest acord, l'ONG faria servir els aliments que els establiments no utilitzin per a 
elaborar i subministrar un menú nutricionalment equilibrat a les persones en situació 
d'exclusió social. 
 
Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, i Mercedes Vidal 
Ibáñez, directora de Nutrició Sense Fronteres, han signat l'acord amb el que 
estableixen un marc de col·laboració en les campanyes Barcelona Comparteix el 
Menjar, que neix amb el propòsit de protegir el dret universal a l'alimentació dels 
habitants de la ciutat en situació d'exclusió social; i Remenja'mmm, que té l'objectiu 
d'evitar rebutjar els aliments que no han consumit els clients oferint la possibilitat 
d'embolicar-los per emportar. 
 
Els principals objectius d'aquest conveni són aprofitar els aliments excedents produïts 
dins el sector hoteler a la ciutat de Barcelona per subministrar un menú equilibrat a les 
persones en situació en risc d'exclusió social, optimitzar la utilització dels recursos 
disponibles i convertir Barcelona en una ciutat referent en l'aprofitament de l'excedent 
alimentari, reutilització d'aliments i sostenibilitat. 
 
La inclusió del Gremi d'Hotels de Barcelona en aquestes campanyes es realitza sota 
l'eix d'aprofitament alimentari del Pla Estratègic de Sostenibilitat 2017-2019, impulsat 
per l'entitat per complir amb els objectius del “Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022”, dins del marc “Barcelona + Sostenible” de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Nutrició Sense Fronteres es va constituir amb la missió de contribuir a la disminució 
de les desigualtats en matèria nutricional en el món, des de la perspectiva de la 
cooperació i la capacitació, promovent l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la 
solidaritat entre els pobles. 
 
 

Per a més informació: 
Interprofit 
Mariona Alba / Montse Fernández  
mariona.alba@interprofit.es / montse.fernandez@interprofit.es  
Tel.: 93 467 02 32 
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