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L’etapa escolar és
fonamental per
influir de manera
positiva en els
hàbits alimentaris i
el menjador escolar
és un espai clau

L’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha tancat un
pacte contra la pobresa
energètica amb 35 municipis i les principals
empreses de serveis.
L’objectiu del programa,
que es mantindrà fins al
final de la crisi, és que
ningú no es quedi sense
aigua, electricitat o gas
per no poder pagar les
factures.

“Apostem per la importància
de la figura del monitor
als menjadors escolars”

E

Fa un any Càritas va
posar en marxa el projecte Feina amb Cor, un
programa professional,
personalitzat i gratuït
destinat a acompanyar
aturats de llarga durada.
En aquest temps l’entitat ha atès més de 1.600
barcelonins, més de 700
dels quals ja han trobat
una feina.

urest Catalunya,
empresa líder en el
sector de la restauració per a col·lectivitats, i
Fundesplai han decidit unir
esforços per tal d’oferir a
infants, mestres i famílies
la millor proposta d’educació i alimentació en l’espai
del migdia a les escoles.
Eva Òdena, presidenta
d’Eurest Catalunya, ens
explica quins han estat els
motius que han portat la
companyia a col·laborar
amb la nostra entitat.

Per què una empresa com
Eurest arriba a un acord
amb una entitat socioeducativa com Fundesplai?
Aquest acord forma part del
compromís d’Eurest Catalunya
per convertir el menjador escolar en un espai d’ensenyament
i aprenentatge. En el marc del
projecte “Menjar, Aprendre,
Viure”, apostem per la impor-

El tiroteig del passat 7 de
gener a la redacció del setmanari satíric Charlie Hebdo per les seves publicacions amb representacions
de Mahoma va posar fi a
la vida de dotze persones.
Un atac contra la llibertat
d’expressió que suposa el
major atemptat en la història de França des dels
anys seixanta.
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tància de la figura del monitor a
les escoles.
Aquest conveni de col·laboració
amb una entitat com Fundesplai
és molt important per a nosaltres
perquè representa la materialització d’un projecte que inclou una
alimentació de qualitat i equilibrada, l’adquisició d’hàbits saludables per part dels més petits i
un espai educatiu que vetlla pel
desenvolupament integral dels
nens i les nenes.
Des d’Eurest defenseu el
menjador escolar com un
espai educatiu. Com treballeu
aquest aspecte?
L’etapa escolar és fonamental per
influir de manera positiva en els
hàbits alimentaris i el menjador
escolar és un espai clau a l’hora
d’ensenyar als més petits a menjar adequadament. Acostumar-se
a tot tipus d’aliments seguint una
dieta sana i equilibrada, conèixer
les normes de bona conducta a la

taula, o aprendre a gaudir del
moment de l’àpat en companyia dels altres són algunes de
les coses que els nens i les nenes
han d’aprendre als menjadors
escolars. Eurest Catalunya, com
a companyia del sector de la restauració que dóna servei a moltes escoles, se sent responsable
d’educar els infants en aquest
aspecte.
Què us ha portat a ser líders
en el sector de la restauració per a col·lectivitats?
Una experiència en el sector de
més de 50 anys, el compromís
de tots els nostres empleats i,
sobretot, la confiança dels nostres clients.
Eurest Catalunya col·labora
amb la campanya #botaxlainfancia de Fundesplai.
Per què van decidir participar en aquest projecte?
Perquè som una companyia
compromesa amb la infància
i amb la solidaritat. Al nostre
país, el 27,3% dels infants viuen per sota del llindar de la
pobresa. Nosaltres, com empresa de restauració que dóna
servei a molts centres educatius, sentim la necessitat de
millorar aquesta situació i
participar en aquesta campanya ens sembla una manera
molt bonica de posar el nostre
granet de sorra.

Per què Codis
d’Ètica?
Els Codis d’Ètica dels nostres
dies han adquirit formes i denominacions variades: codis
deontològics, codis d’ètica,
documents de “criteris” per
la deontologia professional,
documents de compromisos,
cartes de drets de les persones usuàries de determinats
serveis públics o privats.
De fet, un Codi d’Ètica inclou
regles per l’acció; actituds i
comportaments a observar
o evitar; i valors i principis
que fonamenten l’actuació
dels membres d’una organització. El Codi és un element
relacionat amb la qualitat del
servei que es presta a la societat i un marc de garanties.
Un Codi d’Ètica es fonamenta en valors que, amb el
temps, s’adapten, es reformulen o canvien. Reflecteix
un compromís entre els actors que hi intervenen. Ajuda
a donar visibilitat als valors
que voldríem viure i a prendre decisions d’acord amb
aquells valors. Marca els
límits del que es considera
acceptable i desitjable, tant
en la gestió com en l’actuació
dels membres d’una organització.
El Codi d’Ètica ha de ser clar
i tenir capacitat d’adaptar-se
a noves situacions. Un Codi
d’Ètica dóna resposta a la
pregunta sobre COM s’han
de fer les coses en una entitat determinada; ha de ser
objecte de debat intern i fruit
de la voluntat de coherència
del conjunt dels membres
d’una organització.
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També pots fer el teu donatiu a través de www.botaxlainfancia.org / 93 551 17 71
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