
de Menjadors Escolars

del Vallès Oriental

de proximitat i ecològics

“La Terra no és una herència dels nostres pares, 

sinó un préstec dels nostres fills.”

dita Hindú

GRUP DE TREBALL



l Grup de treball de MEPE del Vallès Oriental és un grup 
multidisciplinari on hi participem:

Organitzacions i grups locals de pagesos/es, AMPA's, 
associacions, empreses petites i locals, administracions locals, etc., que 
ja estem treballant o bé impulsant els menjadors col·lectius de proximitat 
i ecològics.

En el cas dels pagesos/es han de ser experiències 
ecològiques, agroecològiques o bé amb un clar compromís de 
reconversió de les finques cap a aquestes practiques de producció.

En el cas de les petites empreses locals, aquestes han d'estar 
ja treballant amb menjadors ecològics i de proximitat, i en el cas de que 
aquest projecte es combini amb l'oferiment de menjadors 
convencionals, el mateix grup de Treball valorarà el seu compromís i la 
seva proposta abans de definir la seva incorporació.

Les organitzacions i participants hauran d'estar localitzats a la 
comarca del Vallès Oriental ( i voltants propers)

Finalment en qualsevol cas serà l'assemblea la que tindrà la 
capacitat de decisió sobre les incorporacions, sempre mitjançant el 
consens dels seus membres.

E

QUI SOM ?



stimular la implantació dels menjadors escolars i la restauració 

col·lectiva amb productes de proximitat i ecològics. 

Entenem que a més a més, el consum de productes ecològics i de 

proximitat ha d’estar acompanyat de criteris de sostenibilitat (minimització 

d’emissions, de residus, d’embalatges, etc) i de justícia social (productes de 

comerç just, condicions dignes de treball per a totes les persones implicades, 

etc).

Entenem, també, que aquests projectes van íntimament lligats a la salut i per 

tant al foment de menús més saludables i equilibrats.

TREBALLAR per la recuperació de la cultura pagesa, arrelada al 

territori, i en contacte amb la societat que l’envolta, promovent el 

consum de productes de temporada, el foment d’activitats per a 

conèixer aquesta professió, i en general l’acostament entre el “camp” i 

la “ciutat”.

FOMENTAR el respecte i l'estima cap a la Terra, el medi ambient, 

la biodiversitat, la dignitat de les persones, la cura dels infants, etc.

POTENCIAR l'establiment de projectes que siguin transversals i 

que aportin en matèria educativa, de salut, de medi ambient, i de 

desenvolupament local, així com que tinguin efecte i capacitat 

multiplicadora. Això vol dir que creiem en l’autonomia d’aquests 

projectes i en la seva capacitat per encoratjar-ne a d’altres a 

emprendre el mateix camí.

E

OBJECTIUS GENERALS



CONSCIENCIACIÓ

i sensibilització a la societat 

en general i als col·lectius 

relacionats amb la 

restauració col·lectiva i 

escolar de la importància de 

l'alimentació de proximitat i 

ecològica.

ACOMPANYAMENT

en la introducció de producte 

ecològic i de proximitat als 

centres i menjadors 

col·lectius de la comarca.

TREBALL ACTIU

per a la incorporació de tots 

aquests conceptes 

(Sobirania alimentaria, 

proximitat, producció 

ecològica, sostenibilitat, 

pagesia, justícia social) en 

l'educació dels infants i en 

els currículums escolars.

GENERACIÓ

d'intercanvi i transferència 

de l'experiència adquirida i 

dels passos realitzats en 

l'establiment d'aquests 

projectes, per tal de 

compartir les fites 

aconseguides i/o  comunicar 

els intents fallits.



Com a grup ens plantegem ser un espai de trobada i consulta per a totes aquelles iniciatives 

de la comarca que vulguin caminar en la nostra direcció i necessitin recolzament, vulguin 

compartir experiències o fer consultes concretes.


