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Bon Profit! Educam menjant
Consorci Mestral – GOB.

El Consorci Mestral GOB inicia una segona fase del projecte Bon Profit. Educam Menjant, que 
pretén promoure la producció agrària local i ecològica i sensibilitzar envers un consum més 
sostenible a les escoles.

La idea és clara. Fomentar el consum de productes ecològics i de proximitat a la comunitat 
educativa,  utilitzant  els  menjadors  escolars  com  a  experiència  pràctica  dins  dels  centres 
educatius. L'efecte, múltiple: salut, educació, desenvolupament rural i sostenibilitat. És evident 
que  el  consum  de  productes  ecològics  és  una  aposta  segura  pel  futur  de  la  nostra  salut. 
Igualment, el fet de treballar els continguts educatius que se'n deriven a les escoles, ens dóna la 
possibilitat  d'educar  no només en conceptes  teòrics,  sinó en valors  i  en hàbits  saludables a 
incorporar. Els fiets aprenen a saber què és sa pel cos i pel planeta, a conèixer el seu entorn 
immediat, a dignificar la feina del pagès, a entendre que un producte no arriba al plat per art de 
màgia, a entendre la temporalitat i el llegat cultural i viu que les races autòctones i varietats 
locals són. I el més important, que si a l'escola es parla de sostenibilitat, hem de portar la teoria 
a la pràctica. Pels pagesos compromesos amb unes pràctiques agràries sostenibles els obre una 
nova via de rendibilitat. Amb una demanda perdurable en el temps i un lligam entre el centre i 
el productor pròxim que va més enllà d'un acord estrictament econòmic. 

Els beneficis ambientals són evidents. Disminució del transport absurd d'aliments (actualment 
els aliments que habitualment consumim han viatjat una mitjana de 5000 quilòmetres abans 
d'arribar al nostre plat),  conservació dels recursos naturals derivats d'una bona gestió de les 
finques agràries (evitam la contaminació d'aqüífers i del sòl), i ús de races autòctones i varietats 
locals adaptades al nostre territori. 

En la primera fase del projecte s'ha treballat amb 3 escoles pilot de l'illa on s'han portat a terme 
les diferents accions del projecte i la introducció de producte local i sostenible als menjadors 
escolars.  En la  segona fase es preveu engrescar  a nous centres  i  incidir  d'una manera  més 
intensiva en la sensibilització de les famílies dels escolars.

Les accions de sensibilització a alumnat, amb les visites al llocs que subministren producte al 
menjador, fires agroecològiques amb contingut didàctic, tallers en família per els més petits, 
etc.  Igualment  la  formació  al  professorat,  a  les  cuineres  i  als  alumnes  del  cicle  formatiu, 
l'acompanyament  en  el  procés  d'introducció  de  producte  als  equips  de  cuina  dels  diferents 
centres, l'edició de material educatiu i d'una exposició a disposició dels centres escolars, etc. 
Tot aquest seguit d'accions, han estat possible gràcies a l'esforç i compromís de tots els agents 
implicats en aquest projecte (docents, escolars, famílies, pagesos, cuineres), i finalment podem 
dir que la cosa camina sola, que menjar productes ecològics als menjadors escolars és ja una 
realitat  en  alguns  centres  i  que  esperam,  que  passa  a  passa,  tots  podem seguir  continuant 
educant menjant. Bon Profit!
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