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1- Comissió menjador. Informació i elecció de proposta pel servei de menjador   

S’expliquen els antecedents dels fets ocorreguts amb SANED, i el per què del canvi. S’informa que es va 

fer una comissió de menjador i que es van fer reunions amb altres escoles per saber com tenen resolt el 

tema. La comissió ha buscat noves empreses per realitzar el servei de menjador. Per les propostes hi 

havia uns requisits i condicions, sobretot mantenir els monitors de menjador. El que es planteja en 

definitiva és decidir quin model volem. Les 4 propostes finals són: 

- Sereduca i TresMes. L’exposa la Laia Domènech. Sereduca és de Mataró tot i que tenen cuina a Santa 

Coloma ja que serveixen a moltes escoles de BCN, i TresMes de Granollers. Totes dues són productes 

de proximitat, de temporada i ecològics. Sense intermediaris. Amb menús adaptats a celíacs. 

Arrebossat 1 cop/setmana, Peix fresc 1 cop/setmana, Cuina al vapor, forn, planxa o guisats. Opció 

d’introduir 1 proteïna vegetal. Introducció de cereals com quinoa...No precuinats. El preu fix és de 

6,20 €. Pregunten si fan preu per germans i no ho sabem. 

La diferència principal, a més que una servei sobretot al Vallès i l’altra BCN, és que Sereduca prioritza 

l’ecològic (té certificats) i TresMes la proximitat.  

- Cuina Justa. L’exposa la Laia ja que no hi ha la Mònica. Són de Sant Just d’Esvern. És una fundació 

social, amb uns 280 treballadors, molts en risc d’exclusió social. Tenen línia calenta, hort propi. 

Busquen la proximitat i algun producte ecològic. Mediterrani i equilibrat. No assegura la 

“contaminació” per celíacs, ja que només tenen una cuina. El preu fix és 6,11 €. 

- Can Quim. L’exposa la Rebeca. Són de Premià de Dalt. Són empresa petita, que servei a escoles 

bressol del poble i de tracte proper. Menús senzills i tradicionals, força “bàsics”.  

- Fem balanç general de les propostes i dels estils de cuina que té cadascuna. Veiem que totes són 

bones i que Cuina Justa té la besant més social i les altres es centren en temes com proximitat i 

ecològic. També que són flexibles quant a les nostres demandes.  

- Es llegeixen els correus electrònics que s’han rebut referents al tema. 

- Una mare planteja la opció de seguir amb Saned. S’argumenten els motius ja exposats i que 

acostuma a passar que al cap d’un cert temps de treballar amb la mateixa empresa, pels motius que 

siguin, es recomanable el canvi. Sembla que el moment del canvi seria ara.  

- Es pregunta a la Joana que com a monitora de menjador ens doni la seva opinió i ens comenta que 

tots els menús són semblants al que tenim, on hi ha introducció de nous gustos i aliments bàsicament 

com acompanyaments i que tots serien bons.  

- Es començaria el servei al setembre. El contracte en principi seria renovable cada any, i cal veure 

quin temps voldrien al principi. Per contra, cal però avisar amb temps i aviat a Saned de la rescissió 

de contracte. 

- Fem votació a mà alçada i els resultats, sumant els de vot per correu, són: 

o Can Quim: 3 vots (2 + 1) 

o Sereduca: 16 vots (13 +3) 

o TresMes: 11 vots (7+4) 

o Cuina Justa: 0 vots 

o Abstencions: 1 

 

Es fa proposta a l’Assemblea de cedir a la Junta el poder de la decisió final, després de tornar a 

contactar amb les dues empreses amb més vots, i acabar de negociar una mica més alguns aspectes 

(anys contracte, condicions, preus per germans,...) i tenint en compte els resultats amb Sereduca 

com a guanyadora. L’Assemblea amb votació a mà alçada dóna la confiança a la Junta per prendre la 

decisió final. 


