
Barcelona, 26 d’abril de 2019

Benvolgudes famílies,

Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos la nova proposta de menús que s’ha 

presentat a la Direcció de l’Escola i que a partir d’aquest mes s’implementarà al servei de 

menjador.

Aprofitant l’aliança d’Aramark amb l’empresa catalana Comertel, ens hem marcat l’objectiu 

d’apropar les noves tendències de l’alimentació responsable al menjador escolar, endegant un 

nou projecte que aposta per un menú elaborat majoritàriament amb productes de proximitat, 

frescos, ecològics i de temporada.

Per aconseguir el nostre objectiu hem constituït un equip multidisciplinari format per dietistes, 

especialistes de producte i cuiners, el qual ha dut a terme un anàlisi minuciós de les noves 

tendències alimentàries, la demanda social de les famílies, les enquestes de satisfacció i el seu 

encaix en la normativa aplicable a través del nostre ofici i experiència, vetllant en tot moment 

per garantir la major seguretat alimentària dels nostres processos. També s’han cercat aliances 

amb nous i antics proveïdors, escollint el producte a partir dels criteris de proximitat i 

sostenibilitat, i s’han elaborat uns nous menús que posen en valor tots aquests conceptes.

Per aquest motiu, volem presentar-vos la nova pàgina web www.elgustdecreixer.cat, que hem 

llançat recentment, i en la qual podreu trobar:

1) Detall complet del menú mensual de l’escola, tant el menú genèric com els menús 

especials per a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. El menú identifica gràficament les 

principals característiques dels productes, l’origen dels principals aliments i la valoració 

nutricional diària de macronutrients.

2) Informació detallada dels nostres proveïdors, amb especificació del tipus de producte 

que ens abasteixen, breu perfil de cada empresa i enllaços a les seves pàgines web.

3) Notícies, receptes, jocs i actualitat d’interès sobre alimentació responsable, menjadors 

escolars i nutrició infantil.

Us animem a fer-nos arribar, a través de l’escola, tots els comentaris i suggeriments que tingueu, 

i que de ben segur poden contribuir a enriquir aquesta nova proposta de millora pel menjador 

escolar de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç.

Ben cordialment,

Lluís Lara

Director regional
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