
5. IT-WILL-BE: APP PEL BANC D’ALIMENTS

A l'Índia es desaprofiten al voltant de 67 milions de tones d'aliments a 
l'any (fins al 40% dels aliments produïts al país segons dades del PNUD). 
Alhora que el 25% de la seva població encara viu per sota del llindar de la 
pobresa.
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El projecte Food Bank a la ciutat Gurgaon (estat de Haryana) va començar 
a funcionar el 2014 amb un doble objectiu: combatre el malbaratament 
d'aliments i contribuir a la seguretat alimentària de famílies vulnerables. Al 
llarg d'aquests anys, el projecte ha aconseguit importants col·laboracions 
amb grans e-commerce (Amazon, Big Basket, Zomato, Britannia o 
Cinepool) i nombrosos reconeixements com a entitat líder a la zona en 
aprofitament d'excedents d'aliments.
Per poder fer front a les necessitats creixents de la població, s’ha dissenyat 
juntament amb el soci local una segona fase del projecte. Digitalitzant-ho, 
amb el desenvolupament d'una app per a la canalització i matching entre 
donacions-necessitats, es pot no només gestionar i rebre més donacions 
d'excedents d'aliments, sinó també arribar a un nombre més gran de 
població beneficiada.
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Gràcies al desenvolupament i implementació de l'app al projecte, el treball que s'ha fet fins ara serà 
molt més eficient. Tant les entitats donants (supermercats, productors, restaurants, e-commerce) 
com les institucions receptores (centres d'acollida, menjadors socials, albergs, residències) es 
podran registrar a la plataforma. Aquí podran indicar o bé els dades relatives als 
aliments/productes disponibles per donar o les necessitats existents entre cada col·lectiu/institució.
D'aquesta manera el matx donació-necessitat seran més ràpid i òptim, sense necessitat 
d'intermediació, i tenint en compte factors com la distància o la necessitat detallada per part dels 
beneficiaris.
OBJECTIUS
• Assolir fam zero a la ciutat de Gurgaon, Índia.
• Assegurar nivells nutricionals adequats als menors de les àrees d'intervenció.
• Acabar amb el malbaratament d'aliments a supermercats, restaurants, productors aliats del 
projecte.
• Optimitzar, en temps i recursos, la donació i la recepció d'aliments.
• Ampliar l'abast del projecte gràcies a la digitalització.
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