


Fundació Futur és una organització social 
creada el 1996 amb la missió de generar 
un impacte positiu en la societat 
mitjançant la reinserció laboral de 
persones amb risc d’exclusió, en tasques 
de producció i comercialització de 
productes alimentaris. 
 
Cuinem amb productes de proximitat, 
ecològics i de comerç just a elecció del 
client. 
 
Paral·lelament al seu objectiu principal, 
Fundació Futur sempre ha estat conscient 
de la seva capacitat d’incidir en els 
models de consum i de controlar els 
efectes mediambientals que es deriven de 
les seves activitats, i en menor mesura 
també en les decisions que prenguin 
clients i proveïdors.  
 
A l’actitud conscient davant el consum i 
els efectes de la producció,  a Fundació 
Futur en diem “Restauració Sostenible”. 
 
 
 
 



A principi de 2005 va néixer el 
programa de Menjadors 
Saludables (MES), que proposa 
una gestió de menjadors en la 
qual, davant de criteris purament 
econòmics, es tenen en compte 
valors de salut, justícia social i 
sostenibilitat.  

Per a Fundació Futur cuinar és una oportunitat 
per aconseguir un futur millor. 
 
Estem compromesos amb el nostre entorn i 
amb el medi ambient. 
 
Cuinem amb aliments de proximitat, 
ecològics o que provenen del comerç just. 
 
Els nostres clients gaudeixen d'una variada 
oferta gastronòmica saludable i de qualitat 
però a més a més estan ajudant a lluitar 
contra la pobresa alimentària gràcies al 
projecte engegat per la Fundació Futur en 
col·laboració amb diverses entitats socials. 



 
Aperitius, dinars de treball, banquets de noces, xocolatades, 
serveis d’àpats en festes familiars i populars, aquestes són 
algunes de les experiències gastronòmiques que hem 
preparat per a tu. 
 
 

Fets a casa, 
artesanalment. 

 
 
 
 
 
 
 

Gran part dels nostres ingredients provenen de 
l’agricultura ecològica i de proximitat. 
 
 
Donem suport al comerç just utilitzant els seus productes 
el màxim que ens és possible. 
 
 
 
Apostem per un món més net gestionant cada un dels 
residus que generem. 
 

Apostem per la 
reınsercıó socıal ı el 
consum 
responsable.  
 
Contractem 
persones amb rısc 
d'exclusıó socıal ı 
cuınem amb 
productes frescos i 
de qualitat. 



Les botigues MENJAFUTUR ofereixen una experiència de 
compra responsable. 
 
Els nostres clients gaudeixen d’una variada carta de plats 
per emportar-se, saludables i a bon preu. A més,  amb la 
seva compra, ajuden persones que ho necessiten a tenir un 
plat a taula. 
 
Cuinem amb productes de temporada, ecològics, de 
proximitat i de comerç just.  
 
Les botigues MENJAFUTUR gaudeixen d’una cuidada 
imatge, amb un clar enfocament cap a la labor social. 

El nostre objectiu 
és  fer realitat el 
fet que tothom 
pugui tenir un plat 
a taula, que 
tothom pugui 
menjar sa 
almenys una 
vegada al dia. 
 
 

MENJAFUTUR distribueix menús a 
domicili a persones amb dificultats 
de mobilitat o gent gran que demani 
el servei i disposi d'un tiquet 
MENJAFUTUR. 
 
Fundació Futur col·labora amb 
l'Ajuntament de Barcelona,  Cáritas i 
altres organitzacions, per tal 
d’acreditar els clients socials perquè 
puguin anar a les botigues 
MENJAFUTUR a adquirir el menjar a 
un preu millor o de manera gratuïta 
mitjançant el tiquet Futur. 
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EN	  CONVENI	  AMB	  L’AJUNTAMENT	  DE	  BARCELONA	  


