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Introducció i objectius 

• El Consell Comarcal del Berguedà i el 

Consorci de Formació i d’Iniciatives 

Cercs-Berguedà han sumat esforços 

per desenvolupar aquest projecte. 

 

• Objectius: 

– Apropar els aliments ecològics als 

menjadors escolars. 

– Donar a conèixer els aliments ecològics i la 

producció comarcal. 

– Diagnosi inicial de totes les parts 

implicades per saber el punt de partida del 

sector. 
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Metodologia: accions 

realitzades 

• Entrevistes personals: 
– Direcció centres escolars 

– Productors ecològics de la comarca 

– Gestors dels menjadors escolars 

– AMPAS dels centres educatius 

 

• Exposició sobre aliments ecològics 
(Pavelló de Suècia): 
– 336 alumnes 

– 6 plafons informatius,  

 1 joc, exposició d’aliments  

 ecològics i 1 audiovisual 
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Metodologia: accions 

realitzades 

• Tallers a les escoles: 

– 18 escoles i 868 alumnes 

– Taller: 

• Mostra aliments ecològics 

• Presentació 

• Taller de reciclatge: manualitat amb material 

reciclat 

• Trencaclosques del Berguedà per ubicar els 

productores ecològics 
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• Jornada d’Aliments ecològics als 

menjadors escolars  

– Destinat a productors, direccions escoles, 

gestors menjadors escolars, professorat, 

pares i mares i públic en general 

– Tast productes ecològics de la comarca 

 

Metodologia: accions 

realitzades 
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RESULTATS:  
Entrevistes direccions escoles 

• Es pretén valorar el punt de partida de les 
escoles 

• Les escoles del Berguedà estan 
conscienciades ambientalment 
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Gràfic 1: Distintiu d’Escola Verda
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RESULTATS:  
Entrevistes direccions escoles 

• Es treballa el medi ambient de forma 

transversal i específica en un 70% dels 

centres 
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Gràfic 5: El MA treballat de manera 

transversal a totes les assignatures
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Gràfic 6: El MA treballat de manera 

específica en algunes assignatures
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RESULTATS:  
Entrevistes direccions escoles 

• El 100% de les escoles realitzen algun tipus 

de reciclatge 

 ENTREVISTES CENTRES ESCOLARS 

QÜESTIONS REFERIDES A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Si No 

Reciclatge de paper i cartró 100% 0% 

Reciclatge de plàstic 100% 0% 

Reutilització de llibretes o llibres de text 87% 13% 

Compostador 52% 48% 

Reutilització d’aigües pluvials 13% 87% 
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RESULTATS:  

Tallers 

• 18 escoles i 868 alumnes 

• Els tallers han estat bastant ben valorats 

per les escoles: l’aspecte més ben valorat 

és el trencaclosques. 

• El professorat repetiria actuacions similars 

en el futur. 
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RESULTATS:  

Gestors menjadors escolars 

• La majoria realitzen algunes compres a 

proveïdors de la comarca del Berguedà. 

• La majoria no utilitzen productes ecològics 

per elaborar els seus menús a les escoles. 
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• El producte ecològic que introduirien seria 

la fruita i les verdures. 

 

RESULTATS:  

Gestors menjadors escolars 
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Gràfic 33: Productes ecològics d’interès 

per als menjadors
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• La majoria dels productors ecològics del 
Berguedà produeixen carn de vedella, tot i 
que es disposa d’una bona varietat 
d’aliments ecològics. 

• Alguns augmentarien la producció o 
produirien nous aliments ecològics si hi 
hagués demanda. 
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RESULTATS:  

Productors ecològics 

Gràfic 35: Aliments ecològics de la 

comarca del Berguedà
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Gràfic 36: Altres aliments ecològics que es 

podrien produir a la comarca 
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• La majoria comercialitzen el seu producte 

fora del Berguedà tot i que també 

comercialitzen petites quantitats a la 

comarca. 

• La majoria estan interessats en 

comercialitzar el seu producte als 

menjadors escolars. 

 Gràfic 37: Comercialització del producte
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RESULTATS:  

Productors ecològics 
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RESULTATS:  

AMPAS 

• La majoria de les AMPAS estan satisfetes 

amb el sistema actual de gestió del 

menjador escolar. 

• La majoria de les AMPAS no estan 

predisposades a participar en la gestió del 

menjador. 
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Gràfic 39: Opinió sobre el sistema de gestió 

de menjador

25%

69%6%

Correcte

Incorrecte

Podria

millorar
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• La majoria de les AMPAS estan 
interessades en els productes de proximitat 
i en segon terme en els productes 
ecològics. 

• El producte ecològic que introduirien les 
AMPAS serien la fruita i les verdures i en 
segon terme la carn. 

• No s’han pogut entrevistar totes les AMPAS 
degut a què aquesta fase del projecte es va 
dur a terme al juliol, i ja s’havia acabat el 
curs escolar. 

 

RESULTATS:  

AMPAS 
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RESULTATS:  

AMPAS 
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Gràfic 43: Productes ecològics d’interès per 

les AMPAS

23%

7%
9%

61%

Fruita i Verdura

Carn

Arròs i llegums

Patata

Altres

http://www.bergueda.cat/content/download/749/3575/file/escut ccbergueda lletra color.jpg


Conclusions 

• Els centres educatius de la comarca estan 
sensibilitzats ambientalment. 

 

• Els productors de la comarca estan 
interessat en treballar amb els menjadors 
escolars. 

 

• El Consell  Comarcal del Berguedà i el 
Consorci de Formació i d’Inciatives Cercs-
Berguedà, continuaran treballant per 
desenvolupar la següent fase d’aquest 
projecte, la d’introduir els aliments 
ecològics i de proximitat paulatinament als 
menjadors escolars de la comarca. 
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Agraïments 

 Agrair a l’Oficina comarcal del 

Berguedà del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, a tots el productors 

ecològics, a les direccions de 

les escoles, als gestors dels 

menjadors escolars i a les 

AMPAS la seva col·laboració. 

 

MOLTES GRÀCIES 
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Amb el suport de: 
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