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Menjador ecològic i carmanyola bio per a infants
El projecte rep un préstec sense interès d’Acció Solidària contra l’Atur
Barcelona, juliol 2015,- “Menjador Ca la Rosa”
és un projecte que neix aquest any a la Sagrera
quan la Rosa Batalla, mare de 2,fills, se n’adona
que moltes famílies estan descontentes amb els
menjars de les escoles i que hi ha una creixent
necessitat d’oferir aliments sans i un temps de
qualitat “al migdia” als infants.
Juntament amb dues persones més, un
especialista gastrònom-nutricionista especialista
en productes ecològics i una cuinera, la Rosa
Batalla encoratjada per un grup de famílies
decideix crear la cooperativa ”Menjador Ca la
Rosa” per oferir menjar sà i ecològic, treballar els
hàbits d’higiene bàsics i explicar als infants què mengen i els beneficis de cada
nutrient. , “És el que anomenem alimentació conscient”, comenta la Rosa
Batalla.
La proposta de la cooperativa no es limita a oferir serveis de menjador. A partir
del proper curs 2015-2016 incorpora nous serveis, com un coaching nutricional
a les famílies, carmanyoles bio, menu per a adolescents, consultes individuals i
tallers grupals per parlar d’alimentació infantil i menjar sa i ecològic. En paral·lel
també ofereixen assessorament a altres professionals restauradors.
Acció Solidària contra l’Atur (ASCA)
Creada l’any 1981, la Fundació “Acció Solidària Contra l’Atur” (ASCA) és la
única entitat civil i laica que concedeix préstecs sense interès per a nous
projectes empresarials. Va tancar l’any 2014 amb un total de 125 préstecs que
globalment van suposar 797.443 euros i que van crear 189 llocs de treball
Per sol·licitar el préstec cal omplir un qüestionari que es pot trobar a la web o
demanar-lo personalment a la mateixa Fundació. Aquest qüestionari es
presenta acompanyat de la documentació necessària: Pla d’empresa, Vida
laboral del sol·licitant, pressupost necessari i currículum. Totes les sol·licituds
són estudiades per un equip format per voluntaris, provinents de diferents
àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.

