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L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA  A L’ALTA
SEGARRA. IMPULS D’ALTRES  ECONOMIES
AL SERVEI DE LES PERSONES I EL TERRITORI

Teixint una cooperativa de menjadors 
pels centres escolars de l’Alta Segarra  

Som poble i som territori.  Amb aquest con-
venciment hem de construir projectes que 
beneficiïn la nostra terra i les persones que 
hi vivim.

El projecte de crear una cooperativa de men-
jadors pels centres escolars de l’Alta Segarra 
l’hem de veure com una necessitat i, lluny 
de dibuixar una utopia, hem de traçar camí 
perquè el projecte emprengui acció en el curs 
escolar 2021-2022.

Aquest projecte no pretén res més que po-
tenciar l’economia circular i solidària, l’ecolo-
gisme, el consum de proximitat, el residu 0 i 
l’alimentació conscient.

Que les noves generacions puguin benefici-
ar-se del producte de qualitat i de proximitat 
de la zona, és una aposta pel seu benestar, 
rendiment i qualitat de vida.

Per a més informació contacteu amb
info@essaltasegarra.cat, o al telèfon
93 869 82 49

Que el projecte ajudi a potenciar l’arrelament 
de la nostra pagesia, que cuida i preserva el 
nostre paisatge, és una declaració de respon-
sabilitat en el model de consum que volem.

Que entenguem la cuina, l’acompanyament 
en els àpats i l’educació en el consum respon-
sable des d’un punt de vista pedagògic, diu 
molt del pla educatiu que desitgem per les 
noves generacions.
 
Cal doncs, prestar energia i convicció políti-
ca a un propòsit positivament ambiciós com 
el que tenim davant, amb valors tan impor-
tants com els que ja hem dit. I per això, ja 
comptem amb el suport del Departament 
d’Educació i del Consell Comarcal de l’Anoia. 

La nostra prioritat ara és traçar un pla d’em-
presa que ajudi a fidelitzar la viabilitat del 
projecte. En conseqüència, ens és de total im-

portància conèixer els interessos dels pobles 
i viles de l’Alta Segarra i de les seves respecti-
ves Associacions de Famílies d’Alumnes, amb 
la voluntat d’incloure’ls en aquest projecte. 
Un projecte que no es pot visualitzar sense 
ser comú i vinculant. 

És necessari impulsar la participació de la 
ciutadania com agents motors i formar-los: 
famílies, AFAs, productores locals que fo-
mentin l’ecologisme i l’agricultura sostenible, 
cuineres, monitores, educadores i transpor-
tistes.

Anar a l’una, crear entre totes. I és que com 
hem dit al principi, juntes som poble i som 
territori.

Bet Miquel Verdés
Regidora d’Educació, Polítiques Feministes 
i d’Igualtat, Cooperativisme i Habitatge de 

l’Ajuntament de Calaf
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PRENENT LA PARAULA

1.1 Petits canvis per menjar millor

La planificació i la compra són claus 
per tal de poder seguir una alimentació 
saludable i poder complir amb les reco-
manacions! 

Als menjadors escolars la fruita serà 
les postres d’elecció almenys 4 dies a la 
setmana, i les verdures hi han d’estar 
presents en tots els àpats. 

Més llegums

Els llegums són font de fibra, vitamines, 
minerals, antioxidants, proteïnes i hi-
drats de carboni.

La ingesta habitual de llegums disminu-
eix els nivells de colesterol i triglicèrids, 
contribueix a prevenir alguns tipus de 
càncer i promou la salut cardiovascular. 

N’hauríem de consumir mínim 3-4 vega-
des a la setmana. 

Tingueu en compte, que els podem 
consumir com a plat únic o segons plats, 
ja que per la seva composició nutricional 
poden substituir la carn, el peix i els ous. 

Més fruites i hortalisses  

Les fruites i hortalisses són font d’aigua, 
vitamines, minerals i fibra, i d’altres 
substàncies beneficioses. 

El consum de fruites i hortalisses està 
relacionat amb la reducció del risc de pa-
tir les malalties no transmissibles, com 
les malalties cardiovasculars, l’obesitat, 
la diabetis tipus 2, el restrenyiment, 
entre d’altres. 

N’hauríem de consumir, grans i petits, 
mínim 5 racions al dia (3 de fruites i 2 
d’hortalisses). 

La fruita hauria de ser la principal opció 
de postres i les verdures s’haurien d’in-
cloure en els dos àpats principals: dinar 
i sopar. 

La millor manera de consumir la fruita 
és sencera (evitant els sucs, encara que 
sigui natural). 

Escollir aquelles que siguin de tempora-
da i de proximitat, ens permetrà un preu 
més just, fomentar els productors locals 
i un producte més nutritiu. 

Cuineu-los de la manera que vulgueu! Ja 
sigui en amanides, en guisats, en sopes, 
en patés o cremes. 

Als menjadors escolars s’inclouen els 
llegums almenys un cop a la setmana. 

Més fruita seca

La fruita seca és molt rica en fibra, 
proteïnes, greixos saludables, vitamines 
i minerals i altres substàncies benefici-
oses. 

Un consum elevat s’ha relacionat amb 
menys mortalitat i amb la reducció del 
risc de patir malaltia cardiovascular, 
alguns tipus de càncer, malalties respira-
tòries i diabetis. 

En contra el que es creu tot sovint, el 
seu consum no està relacionat amb 
l’augment de pes i en podem menjar un 
grapat cada dia. 

L’opció més saludable és escollir aquelles 
sense sal ni sucre, crues o torrades. 

La podem consumir en l’esmorzar, en 
forma de crema untant una torrada, com 
a refrigeri, junt amb purés de verdures… 

Alba Creus Alsina (Sant Martí Sesgueioles),  Anaïs Solà Clotet 
(Calaf) i Olga Colell Costa (Calaf), dietistes i nutricionistes.
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És important recordar que els nens 
menors de 3 anys no la poden consumir 
sencera, a causa del risc elevat d’ennue-
gament. Fins a aquesta edat, la podem 
consumir en forma de crema o bé dins 
d’altres preparacions. 

Als menjadors escolars es poden in-
cloure com a postres fins a un cop a la 
setmana. 

Més vida activa i social

Vivim en un entorn molt sedentari, que 
no ens ajuda a aconseguir la recomana-
ció de mínim de 30 minuts d’activitat 
física almenys 5 dies a la setmana. 

És important que l’activitat física estigui 
acompanyada d’exercicis de força i 
fer pauses actives cada hora, per tal 
de disminuir el risc de patir malalties 
cròniques com ara la diabetis, l’osteo-
porosi, les malalties cardiovasculars, 
les demències i alguns càncers, a més a 
més de millorar el rendiment i la capa-
citat cognitiva i la sensació de benestar 
emocional i social. 

Per tal d’aconseguir ser una persona 
activa, podem fer eleccions actives 
en el nostre dia a dia (anar a comprar 
caminant, pujar per les escales en lloc 
d’utilitzar l’ascensor…), fer pauses acti-
ves cada hora que estem asseguts, reser-
var el temps per fer exercici físic o algun 
esport… Totes les accions sumen! 

Canvieu a aigua com a beguda 
principal

De totes les begudes, l’aigua és, sens 
dubte, la millor beguda. 

L’aigua està present també en molts 
aliments (fruites, hortalisses, llet...)  i 
en moltes altres begudes. Seguir una 
alimentació saludable rica en aquests 
aliments i beure aigua és la millor ma-
nera de mantenir l’organisme en un bon 
estat d’hidratació. 

Recordeu que l’aigua no aporta calories i,  
per tant, no té cap efecte en l’augment o 
la pèrdua de pes.
En adults sans, es cobreixen les necessi-
tats d’aigua bevent la quantitat d’aigua 
que indica la sensació de set. En la 

infància o la vellesa, quan es pateixen al-
gunes malalties, es practica exercici físic 
o les temperatures ambientals són altes, 
cal prestar-hi més atenció i garantir una 
ingesta adequada, i cal oferir-ne sovint, 
garantir-ne una disponibilitat fàcil i en 
alguns casos programar-ne la ingesta.

L’aigua és sempre la millor beguda, ja 
que no conté sucres ni edulcorants com 
els refrescs, ni alcohol que és un tòxic 
per a la salut de totes les persones.

L’aigua de l’aixeta, provinent d’una xarxa 
de distribució pública, passa els controls 
corresponents per tal de garantir que 
sigui apta i saludable per al consum.

Des dels menjadors escolars s’ofereix 
aigua com a beguda principal a l’àpat del 
dinar, s’ofereix a l’alumne en funció de 
la seva sensació però assegurant el seu 
consum. 

Canvieu a aliments d’origen 
integral

Els cereals integrals i els aliments fets 
amb farines de cereals integrals són 
aquells que estan constituïts pel gra 
sencer del blat, l’arròs, el blat de moro, 
el mill, el sorgo, l’ordi, la civada i el 
sègol, entre altres.

Els cereals i derivats integrals aporten, 
sobretot, energia en forma d’hidrats de 
carboni. Per això, les quantitats a consu-
mir dependran molt de les necessitats 
energètiques de la persona que, a la ve-
gada, varien segons l’activitat física que 
es faci.  S’introdueixen a l’alimentació 
habitual a partir de 6 mesos d’edat.

Es poden incloure a cada àpat principal 
(esmorzar, dinar i sopar).

Els productes que poden ser elaborats 
amb farines integrals com les galetes i 
els cereals de l’esmorzar.  A més de fari-
na (que pot ser parcialment o totalment 
integral o bé amb segó afegit), aquests 

Taula rodona amb nutricionistes a l’IMFP de Calaf
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productes porten unes quantitats molt 
elevades de sucre afegit (i a vegades 
altres greixos gens recomanables i sal), 
per la qual cosa, no haurien de formar 
part de l’alimentació habitual.

Escolliu els aliments integrals mínima-
ment processats, que només continguin 
el cereal en qüestió o com menys ingre-
dients millor. 

Als menjadors escolars es van introduint 
a poc a poc, mantenint la recepta però 
canviant el cereal refinat per l’integral. 
Pel que fa al pa integral s’ofereix als 
infants, cal que vagin acostumant el 
paladar.

Canvieu a oli d’oliva verge

L’oli d’oliva verge és un aliment que 
prové del fruit de l’olivera, l’oliva. És una 
font important d’energia, ja que està 
compost completament per greixos. El 
tipus de greixos que conté fa que el seu 
consum es relacioni amb menys risc de 
patir malalties cardiovasculars, síndro-
me metabòlica, diabetis mellitus de 
tipus 2 i algun tipus de càncer. 

Crema de carbassó. Foto Anaïs Solà.

Els efectes beneficiosos per a la salut 
del consum d’oli d’oliva verge però, no 
només són pel tipus de greixos que té, 
sinó també per la presència de polifenols 
i de vitamina E, que són antioxidants. 
Tant per cuinar com per amanir, utilitzeu 
oli d’oliva verge. 

L’oli d’oliva verge és l’oli d’elecció en 
qualsevol etapa de la vida.  

Utilitzeu oli d’oliva verge en totes les 
receptes que prepareu. Si en alguna 
recepta voleu un gust més suau, proveu 
amb un oli d’oliva de menys acidesa,  per 
exemple el de 0,4 graus. Si l’oli no s’ha 
cremat (fumejat), es filtren de seguida 
les partícules que queden després de la 
fritura i es guarda en un lloc fresc, sec i 
protegit de la llum, es pot reutilitzar 3-4 
vegades.

Conserveu l’oli de cuina usat en recipi-
ents i porteu-lo a reciclar als punts de 
recollida d’oli (punts verds, deixalleries 
mòbils, etc.).

Als menjadors escolars es recomana uti-
litzar oli d’oliva verge per amanir i cuinar.

Canvieu a consumir aliments de 
proximitat i de temporada

Contribueixen al desenvolupament rural 
integrat al territori des del punt de vista 
ambiental, econòmic i social, i afavorei-
xen la vinculació entre els àmbits rural i 
urbà i els de producció  i consum. 

Potencialment, els aliments són més 
frescos i conserven millor les propietats 
originals (aromes, gust, sabor, contingut 
de vitamines i minerals...). A més, es 
redueix la contaminació produïda pel 
transport en què es recorren llargues 
distàncies, la qual cosa propicia que l’ali-
mentació sigui més sostenible i respec-
tuosa amb el medi ambient.

Es consideren aliments de temporada  
aquells que es troben en el punt òptim  
de consum, i que només estan dispo-
nibles al mercat, de manera natural, 
durant un cert període de temps en 
algun moment de l’any, a causa del cicle 
biològic. 

Els aliments de proximitat són els 
procedents de la terra, la ramaderia o 
la pesca, o bé resultants d’un procés 

Mongetes vermelles saltejades. Foto Anaïs Solà.
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d’elaboració o transformació en una 
distància propera entre el productor i 
el consumidor, amb el mínim nombre 
possible d’intermediaris.  Per exemple, 
màxim 100 km.

La incorporació d’aliments de producció 
ecològica, sempre que siguin de tempo-
rada i de proximitat, es pot considerar 
com un valor afegit,  i en destaquen els 
avantatges en relació amb la protecció 
del medi ambient,  el benestar animal 
i els aspectes sensorials (aroma, gust, 
etc.). Tant els aliments de producció 
ecològica com els de producció conven-
cional són segurs i nutritius.

Els menjadors escolars són un “bon 
client” per potenciar el consum dels pro-
ductes de proximitat i de temporada, i 
també un bon aparador per les famílies. Mongetes vermelles saltejades. Foto Anaïs Solà.

Mercat de Calaf. Foto Ajuntament de Calaf.

És molt important la gestió dels menja-
dors escolars des del territori.

Què hem d’evitar?

Moltes vegades ens solem centrar en 
“què hem de menjar”, passant per alt el 
“què hem d’evitar menjar”. Un exemple 
molt gràfic serien aquells nens i nenes 
que mengen una fruita ecològica al dia, 
cada dia, però que, també de forma dià-
ria, esmorzen “cola-cao”, “galetes”, “cere-
als ensucrats”, “sucs industrials”, etc. 

És per això, que tal com menjar un gelat 
de tant en tant no és perjudicial, fer 
una cosa bé i que la base alimentària no 
sigui òptima no té cap sentit. Sempre 
hem de relativitzar totes les situacions i 
saber diferenciar entre les excepcions i 
la base. 

Tal com ja hem comentat, la base d’una 
alimentació saludable d’una persona 
de QUALSEVOL EDAT han de ser els 
aliments vegetals i frescos: verdures, 
fruites, llegums, tubercles, cereals 
integrals de bona qualitat, fruits secs, 
etc. Després podem completar amb 
productes animals frescos i poc proces-
sats, també de bona qualitat (en cas que 
parlem d’una alimentació omnívora).  

Si hi ha la possibilitat d’escollir aliments 
ecològics davant dels convencionals, 
perfecte! Ja que així evitem certes subs-
tàncies com els pesticides que poden 
tenir efectes dins el nostre organisme. 
D’altra banda, hem d’utilitzar el SENTIT 
COMÚ: si el que consumeixes són unes 
GALETES ECOLÒGIQUES no estàs ente-
nent ni aplicant el concepte. 
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A partir d’aquí i en general, tota la resta 
NO ENTRA en una alimentació saludable 
i completa. És a dir, s’han d’EVITAR els 
PRODUCTES ULTRAPROCESSATS. 

COM ELS IDENTIFICO? És ben fàcil. A 
la cistella de la compra, a casa i en els 
menjadors escolars, com menys produc-
tes ETIQUETATS millor. Com ja sabem, 
hi ha aliments que considerem “bons 
processats”. Sabràs que ho són quan en 
la seva etiqueta hi ha menys de 5 ingre-
dients i els coneixes tots. 

QUÈ PROPOSEM? 

Començar fent petits canvis per a la llarga, guanyar MOLTS ANYS DE SALUT EN FAMÍLIA!

• Redueix la sal. La sal que consumeixis que sigui sal iodada. Evita els plats precuinats, ultracongelats i 
snacks salats i dolços (sí! També porten sal!). 

• Redueix el sucre. Ull! Moltes vegades ens l’amaguen darrere noms que no coneixes! Per norma, qualsevol 
producte de brioixeria industrial o bé casolà porta sucre. Evita el consum de cereals d’esmorzar, galetes, 
snacks dolços  i salats (sí! També porten sucre!), productes ultracongelats i precuinats, refrescos i sucs de 
fruita envasats. 

• Redueix la carn processada. Els productes carnis de mala qualitat com salsitxes, embotits, hamburgue-
ses i croquetes solen ser molt rics en grasses saturades i trans. Com més els evitem, millor!

Hem de tenir molt en compte que L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE NO TÉ EDAT. Els nens no necessiten el sucre, 
les llaminadures ni les galetes per a ser més feliços. Per tant, ajudem-los a créixer sans, tant a casa com a 
l’escola! 
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DEBATS OBERTS SOBRE ELS MENJADORS 
ECOLÒGICS

2.1 Els menjadors escolars ecològics

Restauració social col·lectiva

A l’anomenada restauració social 
col·lectiva (hospitals, residències, 

presons, escoles, etc.) els consumidors 
són un grup captiu, ja que no decideixen 
el que mengen. Són les gestores i res-
ponsables d’aquests menjadors els qui 
decideixen el que mengen els usuaris. 
Això és molt important perquè en funció 
dels criteris que aquests apliquin depen-
drà la qualitat del servei.

La situació actual del sector es tradu-
eix en la concentració en unes poques 
grans empreses. Per exemple una sola 
empresa ofereix 57 milions de menjars 
l’any a l’Estat Espanyol.

Per altra banda, la mateixa empresa és 
la primera que té registrada una cuina 
central certificada com ecològica. La 
qual es troba ubicada a Màlaga i des 
d’allà distribueix a menjadors de tot l’es-
tat. Potser els productes seran ecològics 
però en cap cas seran de proximitat ni 
és un model sostenible. 

Aquestes poques empreses són qui 
controlen aquest negoci, tal com 
entenen ells aquest servei, cercant el 
màxim benefici. Són un lobby econòmic 
que pressionen a les administracions 
públiques perquè els plecs de clàusules 
de concessió dels serveis de menjadors 
afavoreixin els seus interessos.

Davant d’aquesta realitat des de les 
famílies, les AMPA, l’Ajuntament i el con-
junt de la societat cal que pensem quin 
model de menjadors volem apostar.

Model de menjador escolar 
ecològic

Els menjadors escolars són un veritable 
espai de circuits curts de comercialitza-
ció, ja que poden adquirir un compromís 
de compra amb les produccions locals, 
cada dia hi ha un volum fix de consum i 
es poden programar els cultius i tancar 
preus justos per a tota la cadena alimen-
tària.

Un menjador escolar ecològic va més 
enllà de tenir alguns aliments ecolò-
gics al menú, és un menjador que vol 
alimentar avui i garantir l’alimentació 
per a demà. A més s’ha de considerar 
com un projecte transversal que tingui 
en compte els diferents àmbits on es 
relacioni alimentació amb nenes i nens: 
a casa, a l’escola, a la botiga, al camp i 
amb qui produeixen aliments.

Alguns dels factors que defineixen un 
model de menjador ecològic poden ser:

a) Consum diari de verdures ecològi-
ques de temporada i proximitat.

En la majoria d’escoles no n’hi ha, però 
poden trobar cultius d’hortalisses en la 
major part del territori. Atès que les ver-
dures fresques són el centre del menú 
pels nutrients, varietat i gust, per què no 
crear un circuit que permeti comprar les 
verdures de forma local i que potenciï 
els productors de la zona impulsant 
l’economia local?

b) Proteïna vegetal ecològica, un cop 
per setmana com a mínim.

Al territori català es produeixen cereals 
i llegums de qualitat que, combinats, 
són una proteïna vegetal de la mateixa 
qualitat que l’animal i constitueixen 
una alternativa saludable, sostenible i 
econòmica. L’increment del consum de 
cereals i llegums a les escoles permetria 
la recuperació d’aquests cultius desti-
nats al consum local.

c) El 50% dels aliments de producció 
ecològica.

Un dels grans reptes de la introducció 
d’aliments ecològics al menú escolar 
és el preu. Ara bé, amb un canvi en el 
model del menú (recuperar la dieta 
mediterrània a base de cereals, llegums 
i verdures) i en el model de la gestió 
d’empresa (distribuir els beneficis al 
llarg de la cadena productiva) es pot as-
sumir que, almenys el 50% dels aliments 
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sigui de producció agroecològica sense 
que això suposi una variació del preu del 
menú escolar.

d) El 50% dels aliments es compra 
directament als qui els produeixen.

Prioritzar les compres de productes 
de proximitat vol dir garantir la seva 
continuïtat, reduir el cost de transport 
i enfortir l’economia local. Ara bé, tot 
dependrà del potencial agrícola del 
territori i de la demanda existent. No 
és el mateix garantir el menú escolar a 
les escoles de la comarca del Maresme 
(amb més de 28.000 nenes i nens) que 
en comarques rurals despoblades com 
l’Alta Ribagorça (220 nenes i nens). 

I per contra Maresme és una zona amb 
un gran potencial agrícola de verdures i 

hortalisses mentre que l’Alta Ribagorça 
és una zona de muntanya i pastures.

e) El servei de menjador ha d’estar in-
clòs en el projecte educatiu de l’escola.

Un menjador amb valors no només ha 
de ser un servei sinó que ha de formar 
part del projecte educatiu de l’escola. 
Introduir l’alimentació i producció d’ali-
ments en el projecte curricular garanteix 
que s’incorporin valors socials, culturals 
i mediambientals que giren entorn de 
l’acte de menjar (horts escolars, visites 
als camps que proveeixen els productes 
a les escoles, tallers amb pagesos i page-
ses de la zona, recuperació de receptes 
tradicionals, etc.).

Els reptes pel canvi de model

• La Compra Pública alimentària.
• El dret a l’alimentació.
• Les xarxes locals. Tenint en compte 

els productors locals.
• Els calendaris. En coordinació als 

productors locals cal elaborar un 
disseny del menú escolar.

• Formar i assessorar. Cal acompanyar 
en el canvi de model, i per tant cal 
formació i acompanyament a la 
direcció del centre, educadores dels 
espais de migdia (altrament anome-
nades monitores), AMPA i sobretot 
a l’equip de cuina.

• Sensibilitzar. Tant als alumnes com 
a les famílies.

Elements per la viabilitat del menjador

• Capacitat productiva.
• Distribució i logística. Dificultat 

d’articular una adequada xarxa de 
distribució i logística, ja que cal un 
mínim de consum per tal que el 
transport sigui rentable.

• Equipament de cuina. Capacitat 
d’emmagatzematge, neteja i mani-
pulació d’aliment fresc.

• Cost del servei. Dificultat d’ajustar 
el preu garantint productes de 
qualitat i els drets laborals dels 
treballadors.

La Compra Pública

La compra pública ostenta un potencial 
molt gran per afavorir un model o altre 
de menjador escolar.

Les administracions públiques poden 
tenir un paper clau en la promoció dels 
aliments agrícoles del territori. El poder 
de modificar el mercat alimentari de què 
disposen les diferents administracions 
públiques és molt gran tenint en compte 
els seus processos de compra pública i 
licitació de subministrament i/o serveis 
relacionats amb les restauracions col-

Sessió sobre “models de gestió, contractació pública i clàsules socials” amb Carles Soler a l’Ajuntament de Calaf.
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lectives (escoles, hospitals, residències, 
centres cívics, etc.). Si aquest volum 
de compra es realitzés en mercats de 
proximitat, estaríem davant un catalit-
zador local en l’àmbit econòmic, social, 
mediambiental i cultural.

La compra pública ajuda a concretar i 
avançar declaracions i recomanacions 
com les que indica el Llibre Verd de la 
Compra Pública de la Unió Europea, 
sobre la modernització de la política 
de contractació pública, o el Dictamen 
del Comitè de les Regions de la Unió 
Europea: «Sistemes d’aliments locals», 
o l’informe de la Comissió d’Agricultura 
i Desenvolupament Rural del Parlament 
Europeu sobre com evitar el malbarata-
ment d’aliments: estratègies per millorar 

l’eficiència de la cadena alimentària a la 
UE, a més de les diverses declaracions i 
documents de la Direcció General d’Agri-
cultura i Desenvolupament Rural de la 
Comissió Europea, que insten a fomen-
tar la relació directa entre productors i 
consumidors, impulsant iniciatives de 
comercialització directa o de radi curt.

Si aquest volum de compra es realitzés 
en mercats de proximitat, estaríem da-
vant el catalitzador definitiu per a crear, 
enfortir i estendre una xarxa de mercats 
locals viables amb unes conseqüències 
importants en l’àmbit econòmic, social, 
mediambiental i cultural. La compra 
pública alimentària és una de les millors 
eines per impulsar canvis en la realitat 
socioeconòmica i ambiental del nostre 

país, en els seus diferents nivells d’actu-
ació.

Les licitacions i els contractes públics.

En el model de menjador ecològic es vol 
promoure una transformació dels men-
jadors, que sobretot són competència 
pública. Per tant estem parlant d’incidir 
en la compra pública i en tot el procés i 
actors implicats en l’elaboració, redacció, 
publicació i seguiment de les licitacions 
i els contractes públics que regulen la 
gestió dels menjadors escolars.

Aquest és un aspecte clau i que fa molt 
més complexa la promoció d’aquest 
model de menjador. No es tracta només 
de garantir una producció agrícola local 
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o de canviar l’estructura dels menús dels 
menjadors. Es tracta també, i sobretot, 
de promoure canvis en l’estructura i 
articulació de l’administració pública 
per garantir un escenari que afavoreixi 
aquests canvis en la compra pública. Per 
tant cal que hi hagi una aposta política 
però també que l’administració es doti 
de recursos per garantir que tècnica-
ment es puguin implementar.

La normativa

El Parlament Europeu, el 15 de gener del 
2014, va aprovar la directiva 2014/24/
UE de contractació pública, creant un 
marc europeu favorable que s’incloguin 
criteris socials, mediambientals i innova-
dors en la selecció de les empreses.

L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’or-
denament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, ofereix una oportunitat 
per potenciar la incorporació de clàusu-
les socials i mediambientals en els plecs 
de contractació pública de serveis.

Carles Soler, membre de l’equip tècnic 
de l’Associació Menjadors Ecològics

Safata d’un  menjador ecològic. Foto Associació Menjadors Ecològics

Associació Menjadors Ecològics

Menjadors Ecològics és un grup de professionals de diferents àrees d’activitat (producció, alimentació i educació), que el 
2013 es varen establir com a associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure la producció ecològica local i els 
menjadors ecològics i de proximitat com a model saludable, educatiu, sostenible i just.

S’articula com entitat de suport, assessorament i formació que treballa juntament amb totes les parts implicades en els 
menjadors ecològics: productors, directors, escoles, AMPAS, administració pública, organitzacions, etc. per tal d’asses-
sorar i acompanyar aquells menjadors tant públics com privats envers la realització de la conversió cap a uns menjadors 
amb criteris ecològics i socials.

Defensen un model de menjador en el marc dels criteris de l’Economia Social i Solidària (ESS) i de la Sobirania Alimen-
tària i que per tant defensi l’economia local. En aquest sentit cal posar al centre del debat la producció, el sector primari, 
tenint en compte als productors locals i els circuits curts de comercialització.
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Tast de tomàquets. Foto Les Refardes SCCL.

2.2 La Sobirania Alimentària

En els últims anys s’ha produït un ampli 
debat sobre quin tipus de societat volem 
construir i com podem assolir un major 
grau de sobirania. Aquest moment 
polític i social és una oportunitat per re-
plantejar també la qüestió alimentària, 
un tema central en la nostra societat. 

De des de la perspectiva de la Sobirania 
Alimentària es considera l’àmbit agroa-
limentari com una qüestió estratègica, 
que està relacionada amb la salut i el 
nostre territori, però també, amb la cul-
tura, el patrimoni, l’educació, els valors 
i els principis que defineixen el sistema 
socioeconòmic i polític vigent. 

El terme de Sobirania Alimentària va ser 
introduït l’any 1996 per La Via Cam-
pesina, un moviment internacional que 
coordina organitzacions pageses, petits 
i mitjans projectes agroecològics, dones 
rurals, comunitats indígenes, treballa-
dor/es agrícoles migrants, joves i sense 
terra. El seu principi fundador és que els 
aliments no són una mera mercaderia, 
sinó un bé de la humanitat, un dret 
humà. 

La definició de Sobirania Alimentària, 
però, és un procés viu, que ha anat 
incorporant noves dimensions, està en 
permanent construcció i s’ha d’adaptar a 
cada context i territori. Entenem que la  
Sobirania Alimentària és el dret dels po-
bles a aliments nutritius i culturalment 
adequats, accessibles, produïts de forma 
justa i sostenible, i el dret a decidir de 
forma participativa el seu propi sistema 
alimentari. 

La Sobirania Alimentària dóna prioritat a 
les economies locals i garanteix els drets 
d’aquell(e)s que produeixen aliments. 

Al mateix temps, la sobirania alimen-
tària suposa relacions socials lliures de 
desigualtats en el marc dels sistemes 
agroalimentaris (Declaració de Nyéléni: 
https://nyeleni.org/).

La reivindicació de la Sobirania Alimen-
tària transcendeix, per tant, els aspectes 
purament productius i alimentaris, 
atès que és un enfocament que pretén 
avançar cap a una societat amb un 
model alimentari més just, i també més 
sostenible. 
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Així, podríem resumir els principis de la 
Sobirania Alimentària en els següents 
eixos:

• Producció local per a una alimenta-
ció de proximitat que sigui suficient, 
saludable i culturalment apropiada. 
• Dignificació de la pagesia. 
• Relacions comercials justes entre 
producció i consum. 
• Apoderament i control dels recur-
sos naturals per part de les comuni-
tats locals. 
• Sostenibilitat ambiental, econòmi-
ca i social. 

Com aterrar la Sobirania 
Alimentària al nostre territori?

Des de fa ja anys, existeixen molts pro-
jectes agroecològics que treballen per 
avançar cap a la Sobirania Alimentària. 

Al mateix temps, nombroses entitats es-
tan impulsant iniciatives per fer possible 
la transició cap a sistemes alimentaris 
locals i diversificats, amb l’objectiu 
d’abastir de menjar saludable i just do-
nant suport a les economies locals. 

En aquest context fa dos anys es va 
crear la Xarxa de Sobirania Alimentària 
de Catalunya Central (XaSACC). 

La XaSACC sorgeix de la reflexió con-
junta entre entitats i projectes de 
Catalunya Central sobre la necessitat 
de buscar sinergies i treballar amb una 
visió conjunta de territori per portar a la 
pràctica accions per a la transformació 
del sistema alimentari. 

Al mateix temps, pensem que calen 
noves mirades per implementar polí-
tiques públiques en contextos rurals 
per respondre de forma pràctica a les 
demandes de la societat en l’àmbit 
agroalimentari. 

Els objectius de la XaSACC són:

1. Fomentar l’agroecologia i la 
Sobirania Alimentària per implantar 
i consolidar la producció agroecolò-
gica al territori.

2. Impulsar pràctiques envers el 
consum agroecològic i l’economia 
social, incloent-hi la distribució.

3. Promoure la transformació social 
difonent experiències i eines per 
sensibilitzar i avançar cap a la Sobi-
rania Alimentària.

4. Actuar com a grup d’interès i 
crear una plataforma d’incidència 
política per donar impuls a la imple-
mentació de polítiques públiques a 
favor de la Sobirania Alimentària i 
l’agroecologia.

5. Recolzar i enfortir el moviment 
per la Sobirania Alimentària buscant 
sinergies i punts de confluència en-
tre les entitats a Catalunya Central, 
compartint recursos i sent un espai 
d’intercanvi, debat i acció.

Entre les iniciatives que s’han treballat 
durant aquests anys destaquen algunes 
com un projecte per fer un acompa-
nyament integral a la pagesia (Suport 
Pagès), la facilitació de l’accés a la terra 
a través de la col·laboració amb el Banc 
de Terres en Xarxa, l’impuls d’un obrador 
compartit d’horta o nombroses campa-
nyes de difusió i promoció dels produc-
tes de proximitat. 
Podeu trobar més informació a la web 
del projecte:

www.xasacc.cat  
així com a les xarxes socials: 

          Twitter: @xasacc 

          Telegram: t.me/xasacc

Rosa Binimelis, tècnica de Xarxa per la 
Sobirania Alimentària de la Catalunya 

Central (XaSACC).
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2.3 El proveïment alimentari de 
proximitat

El proveïment alimentari pròxim al lloc 
de consum contribueix a la viabilitat de 
les explotacions locals i a la sostenibili-
tat mediambiental. 

Tanmateix, quan es tracta de proveir 
serveis públics o col·lectius, cal complir 
amb una sèrie d’elements per aconseguir 
aquest efecte positiu: 

Cigró Alta Segarra. Foto Hort del Silenci.

•  El proveïment s’ha de poder acor-
dar i programar per temporades.

• El sistema de selecció de proveï-
dors i proveïdores locals ha de ser 
objectiu, obert i transparent. Ha 
d’incloure criteris de proximitat, 
sostenibilitat, circuit curt, treball 
digne i equitat de gènere.

• Cal acordar els criteris per establir 
el preu just del proveïment.

• La contractació pública s’ha de do-
tar de mecanismes legals concrets i 
específics per prioritzar o assegurar 
la preferència del proveïment de 
proximitat.

• La programació de menús ha de 
tenir en compte les possibilitats del 
proveïment proper, a més dels cri-
teris de temporada i d’alimentació 
equilibrada i saludable.

• Cal informar, educar i sensibilitzar 
els diferents agents (proveïment, 
consum, personal tècnic, admi-
nistració pública, etc.)  sobre els 
efectes saludables i sostenibles del 
proveïment local i les seves caracte-
rístiques.

• Els proveïdors i proveïdores han 
d’assegurar en la mesura del possi-
ble que poden donar resposta a les 
necessitats locals i adquirir compro-
misos sobre la qualitat i la quantitat 
del producte lliurat. 
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Agro Alta Segarra. Foto Ajuntament de Calaf.

Mercat de Calaf. Foto Ajuntamernt de Calaf.
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DES
DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

3.1 Arbúcies, un model de la 
municipalització com a Economia Social i 
transformadora
En els últims anys l’Ajuntament d’Arbú-
cies ha assolit que certes competències 
en serveis públics passin a mans del 
consistori, com per exemple el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) i els menja-
dors escolars.

Aquest fet ha contribuït a la millora 
salarial i dels drets laborals i socials de 
col·lectius vulnerables i ha afavorit la 
inserció social.

Això ha estat aplicat i reforçat  a partir 
de les clàusules socials incorporades 
gràcies a la Guia de contractació públi-
ca social, aprovada per ple municipal i 
publicada en el BOP núm. 89 de 10 de 
maig de 2017:

• La guia és una nova eina per lluitar 
contra l’exclusió laboral i per promo-
cionar l’economia social i solidària.

• Aquesta guia serveix de marc re-
gulador per aquelles empreses que 
vulguin licitar en diferents ofertes 
de contractació municipal.

• La guia exigeix a les empreses 
licitadores que facilitin la inte-
gració laboral de persones en risc 
d’exclusió. També la integració de 
col·lectius vulnerables com el cas de 
persones amb alguna discapacitat 
física o intel·lectual.

• La guia també té per objectiu incre-
mentar la col·laboració municipal en 
la gestió de serveis amb empreses 
d’economia social i solidària.

• Amb aquesta guia, el consistori ar-
bucienc estableix un seguit de me-
sures socials  d’obligat compliment 
per totes les empreses que vulguin 
optar a treballar amb el consistori. 
Els valors ètics en l’àmbit empresa-
rial, la responsabilitat social i la 
gestió democràtica de les empreses 
passen a ser pilars fonamentals 
de les convocatòries públiques a 
Arbúcies.

• En una primera fase, aquesta guia 
s’aplica de manera sistemàtica 
en l’àmbit dels serveis educatius i 
d’atenció a les persones gestionats 
des de l’ajuntament. En la resta 
d’àrees l’aplicació es farà, inicial-
ment, de manera discrecional, en 
funció del servei i el criteri tècnic.

“Aquesta eina suposa una nova passa 
endavant en el camí que Arbúcies ha 
traçat per teixir relacions econòmiques, 
entre els sectors públics i privats, més 
justes i ètiques que facilitin la integració 
social i laboral de col·lectius en risc, i 
impulsar la col·laboració amb empreses 
responsables socialment”

Accions realitzades:

Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD) municipalitzat

Des de l’abril de 2015, l’Ajuntament 
d’Arbúcies va passar a gestionar l’atenció 
domiciliària al municipi, que fins llavors 
prestava el Consell Comarcal de la Selva. 
La gestió del servei es fa entre l’Ajunta-
ment i Trafad Cooperativa. La recupe-
ració d’aquest servei ha permès donar 
feina a 8 persones del municipi. Així, 
s’acompleixen dos objectius: crear llocs 
de treball i apropar el servei a les perso-
nes grans que ho necessitin i d’aquesta 
manera, donar unes millors prestacions 
i atencions a tots els usuaris de l’atenció 
domiciliària. 

Menjadors municipalitzats

L’any 2018 Arbúcies va iniciar el can-
vi de model dels menjadors escolars. 
Fins aleshores, els menjadors escolars 
arbuciencs eren gestionats per l’em-
presa Eurest per mitjà d’una concessió 
administrativa adjudicada pel Consell 
Comarcal.

Amb l’objectiu de construir un nou mo-
del, es va constituir la Comissió muni-
cipal de menjadors. Un espai de treball 
format pels equips directius de la llar 
d’infants municipal i de les dues escoles 
de primària del municipi. Tanmateix, 
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també en formen part representants 
de les AMPA de l’Escola Vedruna i de 
l’Escola Dr. Carulla. També la regidoria i 
els tècnics de la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament.

A partir  d’un informe jurídic elaborat 
per la Secretària-Interventora municipal 
s’avalà la gestió de menjadors escolars 
com una competència municipal. L’arti-
cle 85 de la Llei de Bases de Règim local 
i el Decret 160/1996, del 14 de maig, 
permet que els ajuntaments gestionin 
aquests serveis previ conveni amb el 
Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Durant el curs 2018-2019 es va iniciar 
aquest nou model a  la llar d’infants 
municipal El Jardinet i l’Escola Vedru-
na. L’Ajuntament gestiona de manera 
directa la competència i, a través de la 
cooperativa d’inserció laboral Sambucus, 
cogestiona i dóna servei a aquests dos 
centres educatius.

L’exigència d’aquest projecte és treba-
llar amb productes de proximitat i de 
temporada. I introduir progressivament 
productes ecològics fins a un mínim 
d’un 15%  en els menús. Pel que fa al 

personal, es va oferir a l’antic personal 
la possibilitat d’incorporar-se a la nova 
empresa.

Paral·lelament, s’incrementa la qualitat 
en el servei, sobretot en la revisió de les 
ràtios de monitoratge, i els productes 
alimentaris. Els preus baixen significa-
tivament entre un 3 i un 5% en funció 
dels casos i del centre.

Cuina del menjador de la llar d’infants municipal  El Jardinet. Aj. Arbúcies.

En definitiva, es genera un nou espai de 
sobirania alimentària amb una gestió 
més propera i cooperativa. I amb una 
baixada de costos pels usuaris. Un servei 
consensuat amb la comunitat educativa 
i que era llargament esperat.
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Cuina de menjador escolar. Foto Ajuntament d’Arbúcies.

PFI Programa formació Integrada 
per joves

Aquest programa és un acompanyament 
a joves amb formació integrada a gesti-
onar, dissenyar i implantar una unitat de 
negoci dins una cooperativa de treball. 
La iniciativa la promou l’ajuntament 
d’Arbúcies i la Generalitat de Catalunya 
dins del programa de subvencions singu-
lars. 

Els aspectes més rellevants del projecte 
són:

• Medi Natural: gestió de productes 
de proximitat, ecològics i sosteni-
bles.

• Comerç: local i comarcal, mercats, 
fires, aprofitant la marca Montseny 
Guilleries, realitzar activitat tot 
l’any, etc.

• Inserció laboral: formació, creació 
de la cooperativa i de la xarxa de 
col·laboradors.

Altres accions:

• Conveni amb la cooperativa Som 
Energia per la prevenció i lluita 
contra la pobresa energètica.

• Conveni de col·laboració amb 
COOP57 per la promoció i l’impuls a 
la creació de cooperatives.

• Adhesió a la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària 
(XMESS).

• Adhesió a l’Ateneu Cooperatiu de les 
terres Gironines.

• Organització de les jornades coope-
rativistes.

• Segon ajuntament català soci coo-
peratiu de Banca Fiare, banca ètica i 
cooperativa.

• Creació del projecte Selvatge, grup 
de consum social i cooperatiu en 
coordinació amb la Cooperativa In-
tegral Catalana (CIC). Aquest projec-
te cooperatiu abasteix de producte 
fresc els bancs d’aliments locals.

• Creació de la cooperativa EL SALAR 
d’Arbúcies dins un projecte mu-
nicipal de recuperació d’espècies 
autòctones d’olivera i vinya de la 
Vall d’Arbúcies.

Josep Maria Ribera, tècnic d’ESS i 
Jaume Salmeron, regidor d’Atenció 
i Serveis a les Persones, ambdós de 

l’Ajuntament d’Arbúcies.
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Cuina de menjador escolar. Foto Ajuntament d’Arbúcies.
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INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

4.1 Eina cooperativa

L’Eina SCCL és una cooperativa d’inser-
ció laboral, sense ànim de lucre, que 
treballa per a la inclusió sociolaboral de 
les persones en risc d’exclusió. Neix l’any 
2007 i va iniciar l’activitat econòmica 
l’any 2008.

Eina cooperativa s’ubica a Terrassa i tre-
balla amb més de vint escoles, principal-
ment del Vallès Occidental i per diversos 
ajuntaments.

Ofereix un ampli ventall de serveis i 
activitats, organitzats en 3 àmbits:

Activitats Socioeducatives. Per una 
banda, aquelles activitats adreçades a la 
comunitat educativa, tant a les famílies 
i les AMPAs com als centres: activitats 
d’educació en el lleure (extraescolars i 

matiners), vacances escolars (casals, 
colònies), gestió de menjadors escolars, 
tallers d’estudi assistit, etc. I per l’altre 
a les administracions amb projectes so-
cioeducatius (centres oberts, SIS, medi 
obert, patis oberts, etc.).

Serveis de proximitat i a les persones. 
Es tracta d’activitats relacionades amb la 
qualitat de vida de les persones:

• Serveis a les llars i a les persones 
dependents (acompanyaments i 
serveis a domicili).

• Serveis de neteja, manteniment i re-
habilitació (neteja d’oficines, obres i 
reparacions).

Activitats de Desenvolupament dels 
Territoris. Són projectes adreçats a 
la millora dels territoris en els quals 
els seus habitants en tenen un paper 
central:
• Disseny, assessorament i dinamitza-

ció de processos participatius.
• Assessorament i dinamització d’as-

sociacions, centres socioeducatius i 
entitats del tercer sector.

Compta amb un equip professional de 
230 persones, entre educadors, inte-
gradors, psicòlegs, pedagogs, mestres, 
monitors, etc.

Cooperativa d’inserció laboral que desenvolupa activitats 
adreçades a la comunitat educativa.
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Eina cooperativa cerca contribuir al 
desenvolupament social sostenible de 
les persones, entitats i territoris amb els 
quals hi treballen. Per això:

• Afavoreix la participació i implicació 
de la ciutadania i les seves entitats 
en la gestió del seu entorn i del seu 
territori.

• Contribueix a l’educació en valors 
de solidaritat, igualtat, convivència i 
respecte de les persones, amb espe-
cial èmfasi en els infants i joves.

• Facilita la inserció sociolaboral de 
les persones i famílies en risc d’ex-
clusió social.

Més informació: 
 www.einacooperativa.coop/

Eina cooperativa.

Presentació d’Eina cooperativa a l’IMFP de Calaf.
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4.2 Àuria cooperativa

Àuria cooperativa forma part d’Àuria 
grup, un conjunt d’entitats que treballen 
per garantir autonomia, qualitat de vida 
i igualtat d’oportunitats. Ocupa 800 per-
sones i aglutina una massa de més de 
1.400 col·laboradors. Àuria és el conjunt 
empresarial d’economia social referent, 
situat al nord de Barcelona (Igualada). 
Unes entitats que donen suport a les 
persones amb especials dificultats, risc 
d’exclusió social o vulnerabilitat. Té 
per missió garantir la qualitat de vida, 
la participació, la inserció laboral amb 
criteris d’innovació.

Amb formació especialitzada, itineraris 
d’incorporació laboral al mercat ordinari, 
serveis d’atenció diürna, ocupació tera-
pèutica, acolliment residencial, servei 
de lleure i programes de voluntariat i 
atenció a les famílies, Àuria fomenta 
l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i 
la defensa dels drets de les persones.

L’any 1972 va néixer el Taller Àuria SCCL, 
a l’empara de l’associació de pares i ma-
res que havia fundat anys abans l’Escola 
Àuria. Davant la necessitat de crear un 
espai de treball on es pogués donar 
oportunitats laborals a aquella primera 
generació de nens i nenes que havien 
cursat a l’escola especial per a infants 
amb discapacitat es va fundar el Taller 
Àuria Cooperativa. Van ser anys de 
lluita perquè s’aprovés una legislació que 
reconegués els drets del treballador amb 
discapacitat i les capacitats productives.

Així mateix, l’any 1992, es constitueix 
també la Fundació Privada Àuria per 
estructurar la prestació de serveis i 
suports a les persones amb discapaci-
tat intel·lectual o malaltia mental de la 
comarca de l’Anoia.

Actualment Àuria grup ofereix un ampli 
ventall de serveis: jardineria, neteja, 
manteniment de carreteres, manteni-
ment vial urbà, muntatge d’entarimats, 
serveis industrials, qualitat, medi ambi-
ent, responsabilitat social, etc. 

Així mateix, també destaca Àuria 
cosmètics, la divisió de perfumeria i 
cosmètica que té capacitat per fabricar, 
envasar, manipular, etiquetar i condicio-
nar productes de perfumeria i cosmètica 
per a tercers. 

Més informació:  www.auria.org/

Centre especial de treball d’inserció sociolaboral de persones amb 
discapacitat o risc d’exclusió social.
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Àuria grup.

Àuria grup.
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4.3 Sambucus

Sambucus, constituïda l’any 2011 a 
Manlleu (Osona), és una cooperativa de 
treball i empresa d’inserció, sense ànim 
de lucre, que crea oportunitats profes-
sionals per a persones amb dificultats 
sociolaborals, a través d’activitat produc-
tiva en els àmbits agrari i gastronòmic 
i de programes que combinen treball, 
formació i acompanyament. 

Entre altres productes i serveis, ofereix 
la gestió de cuines per a col·lectivitats, 
per tal de fer arribar la cuina saludable a 
totes les persones i col·lectius, com per 
exemple a la Llar Residència Manlleu o 
el CRAE d’Osona. 

Alguns elements d’aquest servei són: 

• Cuinar in situ cada dia, amb produc-
tes i proveïdors de proximitat.

• Adaptar els àpats a les necessitats 
específiques de cada col·lectiu, amb 
supervisió de nutricionistes.

• Oferir accions de formació i sensibi-
lització a les famílies i usuaris.

En aquest marc, destaca el projecte 
de cogestió de cuines escolars amb 
l’Ajuntament d’Arbúcies, on des del 
curs 2018-2019 es va iniciar aquest nou 
model a la llar d’infants municipal El Jar-
dinet i l’Escola Vedruna, amb el suport 
de la dietista arbucienca Mariona Unió. 

Alguns dels criteris d’aquest projecte 
són:

• Cogestió pública-privada: visió 
compartida, projecte comú, esforç 
compartit i treball cooperatiu.

• Ocupació per crear oportunitats per 
a persones vulnerables.

• Alimentació escolar com el  dret 
a menjar saludable i amb cuina 
respectuosa.

• Productes frescos, de primera qua-
litat, nutritius, de temporada i de 
proximitat. Una cuina mediterrània, 
saludable i ben cuinada.

• Servei de proximitat i professional.

Més informació:  www.sambucus.cat/

Cooperativa d’inserció que regenta un restaurant, realitza 
càterings i gestiona cuines per a col·lectivitats.
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Sambucus.Menjador escolar. Foto Sambucus.

Càtering.  Foto Sambucus.
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4.4 Quàlia

Quàlia és una cooperativa de treball 
associat especialitzada en l’àmbit del 
lleure i l’educació. Neix el 2011 de la 
mà del Grup Alba i es constitueix com a 
cooperativa el 2019, dins del Grup Alba, 
grup d’entitats d’economia social. Apos-
ta per una organització cooperativista 
sense ànim de lucre, d’economia i inici-
ativa social, com a proposta alternativa 
al model de societat actual. Treballa des 
d’un punt de vista integral, combinant 
l’experiència en el sector de l’alimentació 
i la restauració col·lectiva amb l’educació 
en valors a través del lleure. 

Quàlia, ubicada a Tàrrega, ofereix serveis 
a persones, famílies, entitats, escoles 
i administracions, tals com casals, co-
lònies, camps de treball, extraescolars, 
gestió de menjadors escolars, etc.

Alguns dels aspectes més rellevants de 
la gestió de menjadors escolars són:

• Cuina mediterrània, gustosa, nutri-
tiva i variada, on els pilars fonamen-
tals són les proteïnes vegetals i els 
llegums. 

• Foment del consum responsable i 
sostenible amb productes de tem-
porada, ecològics i de proximitat 
recolzant, en la mesura del possible, 
els productors locals. 

• Menjador escolar com espai per 
aprendre, descobrir i conviure. 

Cal destacar que l’any 2019 Quàlia 
oferí 800 menús diaris amb un 40% de 
producte ecològic i un 80% de producte 
de temporada i de proximitat, oferint 50 
plats diferents mensuals i ocupant 52 
treballadors al menjador.

Projecte Cuina Climàtica: impuls d’una 
cuina més sostenible

Els menjadors de Quàlia participen en el 
projecte Cuina Climàtica de l’Associació 
Menjadors Ecològics, que cerca un con-
sum més conscient i responsable.
Es tracta d’un projecte pilot que té com 
a objectiu oferir menús més saludables, 
sostenibles i més respectuosos amb el 
medi ambient, consumint diàriament 
aliments ecològics i de temporada i que 
estiguin elaborats per productors del 
territori. 
Per Quàlia formar part del projecte ha 
permès reformular el tipus de menús 
que s’ofereixen, sobretot pel que fa a 
l’elevat consum de proteïna animal. 

Més informació: lleurequalia.cat/

Cooperativa de l’àmbit del lleure i l’educació, amb experiència en el 
sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva.
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Menjador escolar. Foto Quàlia.

Menjador escolar. Foto Quàlia.
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4.5 Territori de Masies Coop 

Els seus orígens es remunten al 2009 en 
el marc del projecte ACTUA de promoció 
popular i col·lectiva del territori i agru-
pava els municipis del Baix Solsonès. El 
2013 es va organitzar com a associació i 
el 2019 es constitueix com a cooperati-
va rural sense ànim de lucre, obrint els 
seus límits geogràfics per incloure tota 
persona interessada. 

Territori de Masies Coop vol ser un espai 
de transformació i apropiació territorial 
de referència per tal de millorar la vida 
i la sobirania dels pobles pagesos a 
partir de l’oferta de serveis a iniciatives 
econòmiques i socials que, a través de la 
seva activitat, reivindiquen i promouen 
la sostenibilitat dels pobles pagesos. 

La finalitat d’aquesta cooperativa és con-
tribuir a la sostenibilitat econòmica, 
social i ecològica del Baix Solsonès i el 
seu entorn geogràfic proper, mitjançant:

• La promoció d’iniciatives empresari-
als o associatives relacionades amb 
el patrimoni material i immaterial i 
els recursos naturals i paisatgístics 
del territori, sempre que incorporin 
compromisos socials i territorials: 
agricultura, indústria agroalimen-
tària, restauració, turisme, acció i 
creació cultural, comerç i consum 
de proximitat, entre d’altres.

• El foment del turisme sostenible, de 
la restauració i el consum sosteni-
bles i de proximitat; i de l’agricul-
tura de proximitat, artesana i amb 
valors i compromís amb la sosteni-
bilitat i la qualitat.

• Les activitats de custòdia del ter-
ritori que es considerin aptes per 
assolir la finalitat de la cooperativa.

• La dinamització de l’activitat cultu-
ral i social que promocioni el territo-
ri de forma sostenible i integral. 

• La divulgació del patrimoni pagès, 
del paisatge agro-forestal i de la 
cultura popular del territori.

Territori de Masies Coop, organitza acti-
vitats i serveis des de tres grans àmbits: 
per una banda, serveis a associacions i 
empreses responsables i amb compro-
mís territorial del sector de la cultura, 
restauració, artesania, i turisme. Per 
altra banda, pagesos i pageses, titulars 
agràries i per últim, consum.

“La cooperativa Territori de Masies 
és un espai d’autogestió de voluntats: 
oferim tot allò que ens proposem el 
repte d’oferir. I ho aconseguirem en la 
mesura que siguem més i que seguim 
engrescades treballant pel territori”.

Més informació: territoridemasies.cat/ 

Cooperativa rural sense ànim de lucre que reivindica i dinamitza el 
territori i la vida pagesa. 
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Territori de Masies.

Territori de Masies. Territori de Masies.
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