


MENJADOR ESCOLAR SOSTENIBLE  

A Futur entenem que un menjador escolar no ha de ser plantejat com un negoci  
sinó com una oportunitat de  
millorar la salut dels nostres fills i filles (de tots aquells que poden gaudir 
del servei). Un menjador en el qual per davant de criteris purament econòmics es 
tenen en compte valors com la sostenibilitat, la justícia social i l educació 
per al consum crític i saludable.  

A dia d avui, el projecte MES (Menjador Escolar Sostenible) només es pot dur a 
terme en aquelles escoles que disposen de cuina pròpia.  

A Futur treballem en aquests moments i de cara a un futur immediat en la creació 
d una nova cuina amb la qualsatisfer la demanda d aquelles escoles que necessi-
ten un servei de catering.     

ALIMENTACIÓ  

Proposem menús sans i equilibrats, a mida de cada  
escola, elaborats conjuntament amb la participació activa de l empresa, la  
comissió de menjador, l equip de monitors i el personal de cuina. I tenint en 
compte també l opinió dels alumnes.  

Donem prioritat als productes ecològics, locals i de temporada. En els menús hem 
minimitzat la presència de precuinats i reduït els greixos, els sucres i  
proteïnes animals innecessàries. A canvi hi incorporem més peix i de qualitat, 
més fruita i verdura fresca , aliments integrals i fem ús preponderant d oli 
d oliva. Tenim cura de les presentacions i fem servir tècniques culinàries  
saludables; sempre que és possible, cuinem al vapor.   

És un projecte que incideix també en els nostres proveïdors, orientant-los cap a 
la producció ecològica, cap a l eliminació dels transgènics, cap a la reducció o  
reutilització dels envasos i cap a un consum responsable.  

En els menús, els lactis provenen d economia social (Coop. La Fageda), són de 
màxima qualitat i no porten  sucre, cosa que permet als escolars descobrir el 
sucre de canya de comerç just o mel de la terra. 
El MES és un projecte artesanal, que millora i s enriqueix dia a dia, que es  
renova constantment, que cerca, per exemple, pagesos de la terra que conreïn 
bleda fresca i ecològica per a nosaltres i que, en definitiva, aposta clarament 
pel consum saludable, de proximitat i de qualitat.  

Utilitzem els productes ecològics següents: 
Oli d oliva verge, farina, llet, cigrons, mongeta,  
llenties, arròs, fruita, sucre, patata, ceba,  
carabassa, bleda, naps, pastanaga, enciam,  
macarrons, espaguetis, espirals, fruita seca, 
pasta de sopa... el nombre d ingredients no 
para de créixer cada any  i l objectiu, no 
cal dir-ho, és  
arribar a un menú 100% ecològic.  

També utilitzem tants productes de comerç 
just  
(i que també són ecològics) com ens és  
possible: tota la pasta,  sucre de canya,  
pinya en el seu suc, cacau,  
xocolata, cuscús, quinoa...  

I a poc a poc hem introduït alguns aliments  
integrals, com ara arròs, cuscús, pa o sucre.       



                        

EL NOSTRE PERSONAL  

Subroguem els treballadors/res de les cuines i  
mirem d adaptar el nou contracte a les seves 
circumstàncies personals, millorar la seva situació  
laboral,integrar-los amb la resta del equip i  
projectar-los laboralment dins la nostra entitat. 
Apostem per la formació contínua del nostre  
personal: alimentació equilibrada, menús especials,  
minimització de residus són temes en els quals  
s ha d estar al dia per tal d incorporar l ideari del  
MES a les escoles amb què treballem. 
El nostre equip de cuina està format per un gran  
equip de professionals, homes i dones que  posen  
diàriament coneixements, iniciativa i entusiasme  
en la seva feina.  

L EQUIP MES  

Gerència: Manuel Almirall futur@futur.cat 
Supervisió, formació i medi ambient: Isabel Coderch mes@futur.cat 
Coordinació escoles: Alba Bondia  alba@futur.cat 
Higiene i nutrició: Jordina Martí higiene@futur.cat   
nutricio@futur.cat 
Compres i logística: Joaquim Bachs compres@futur.cat 
Recursos humans: Laia Guasch  r.humans@futur.cat 
14 cuiners/eres 
38 ajudants  

INSERCIÓ LABORAL  

Tots els integrants d aquest projecte -direcció  
escolar, associació de pares i mares (o AFA,  
associació de familiars d alumnes, com alguns ja  
comencen a anomenar-se), empresa de monitors i de cuina, nens i nenes- hem de 
ser conscients i valorar que també estem possibilitant la incorporació al mercat 
laboral, en condicions dignes, de persones que es trobaven en  
situació d exclusió social i laboral.  

BENEFICIARIS  

Durant el curs 2008-2009, dues escoles bressol i onze  
CEIP participen en el projecte.   

En total, a través de MES mengen diàriament més de 4.000 nens i nenes, mestres i 
monitors. 



MEDI AMBIENT  

La cura del medi ambient ha estat sempre present en la gestió de la nos-
tra activitat. El servei de   
catering de Futur té la certificació  ISO 14001 i EMAS. 
En les cuines escolars apostem clarament per les  
3 R: reduir, reutilitzar i reciclar, i ajudem 
aquelles escoles que volen a participar de l Agenda 21 escolar.  

Donem prioritat a l ús de productes de neteja poc  
agressius, encara que en aquest apartat, però, queda  
molta feina a fer. 
Ens els picnics també usem material biodegradable. 
I mirem de vincular les activitats de l escola als  
Residus generats a la cuina, com l elaboració de compost per a l hort escolar, 
la reutilizació d envasos per a  
activitats de plàstica, la possibilitat de portat l oli reciclat a la cuina per 
fer biocombustible, etc.  

FORMACIÓ  

La formació inclou totes les parts implicades: equip de cuina, pares i mares, 
monitors i nens i nenes. Cada mes, en el revers del menú, incloem informació que 
ha estat molt ben valorada.  
Temes tan diferents com el comerç just, la mel, la banca ètica o els aperitius 
de bossa són analitzats mes rere mes. 
La formació es fa a mida segons les necessitats de cada  
escola en forma de xerrades, tallers, sortides, o  
facilitant documentació específica sobre un tema. 
L estreta col·laboració amb l equip de monitors és 

 

fonamental en aquesta tasca.  

DIETES ESPECIALS  

Som conscients que les intoleràncies augmenten dia a dia i el trasbals que això 
comporta a pares i mares. En els nostres menjadors, els celíacs mengen pràctica-
ment el  
mateix que els seus companys,i tenim especial cura, per descomptat, amb qualse-
vol intolerància, ja sigui a la lactosa, a la proteïna animal o a qualsevol al-
tre producte o aliment. 
Les dietes especials tampoc no són cap problema, disposem de menú vegetarià, i 
si l escola ho desitja respectem també la diversitat cultural.   



PREGUNTES MÉS FREQÜENTS   

Futur porta el seu equip de cuina? 
-No, per llei s ha de subrogar el personal que ja treballa a 
la cuina, però els formem adequadament  
per dur a terme el projecte.  

Futur té empresa de monitoratge? 
-No, però si l escola vol canviar d empresa, podem oferir els 
serveis d empreses que ja treballen amb nosaltres a plena  
satisfacció.  

Futur disposa de nutricionista? 
-Sí, tenim dos nutricionistes a l empresa.  

Cada quan passa el coordinador/a? 
-Com a mínim, un cop a la setmana.  

Els celíacs s han de portar el menjar de casa? 
-De cap manera, i a més a més el seu menú és pràcticament 
igual a la resta.  

El vostre menú és més car? 
-No, sempre ens hem ajustat al preu que ja tenia l escola.  

Qui fa els menús? 
-En principi el proposem nosaltres, però en l elaboració final 
hi participen aquells que l escola determina.  

Per als picnics podeu fer altra cosa que entrepans? 
-Sí, ho hem fet, però l experiència no ha agradat a  
ningú. Estem oberts a qualsevol proposta.  

Useu algun peix que no sigui lluç? 
-Usem fins a set peixos diferents, també peix blau, i els  
anomenem pel seu nom verdader, és a dir, no usem  
llenguado.  

Són tots els aliments ecològics? 
-No, en aquest moment ho són un 70% del total.  

Quin aliments de comerç just o d economia social oferiu? 
-Sucre integral, pasta, couscous, pinya, xocolata i els  
lactis.  

Quin col·lectiu d inserció inseriu a les escoles?

 

-El perfil de persona que inserim a les escoles, si hi ha una 
vacant, és el d una dona amb càrregues familiars, a vegades de 
la mateixa escola, i que acostuma a cobrar un PIRMI. 



FUNDACIÓ FUTUR 
FUTUR JUST EI, SL 

Hèrcules, 3 
08002 Barcelona 

93 3021927 (de 8 a 16 h) 
mes@futur.cat 
www.futur.cat 

http://www.futur.cat

