


LA FORÇA D’UN SOMNI

Francesc Roca a la cuina del Saló Rosa 
de Barcelona - Finals del anys 40



SOM QUALITAT HUMANA SOM QUALITAT ALIMENTÀRIA



SOM SERVEIS ADAPTATS AL CLIENT SOM UN EQUIPÀS
Unit, divertit, professional.Cuina in situ, monitoratge, neteja, assessoria.



DEIXA’NS 
LA TEVA 
CUINA I TE LA 
GESTIONEM



Oferim serveis de menjador i monitoratge 
a escoles bressol, de primària i secundària. 
Gestionem el menjador com un espai on els infants 
s’alimenten física i emocionalment preparant-los 
així per a la resta de dia.

MENJADORS SANS I 
ALEGRES



LLEURE LLIURE

EL NOSTRE SECRET

Som dinamitzadors de l’Espai Migdia. Això significa que hem 
repensat els conceptes del menjador escolar tradicional i hem 
posat en pràctica una fórmula que els capgira. Així, apostem 
per ser les persones que tenen cura dels infants a l’hora de dinar 
mentre mengen i gaudeixen del seu temps lliure, i no simplement 
els proveïdors i vigilants del menjador.

Per això donem tanta importància a la qualitat del menús i dels 
plats que posem a la taula com a les activitats que els infants 
desenvoluparan en el temps posterior.



COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Ens impliquem en el creixement personal i professional dels nostres 
equips i els formem en lideratge.

Escoltem els clients ja siguin infants o adults en les seves necessitats.

Integrem els proveïdors a l’organització.

Volem contribuir a la millora de la salut de les persones 
d’acord amb el valors de qualitat i proximitat que 

defineixen el nostre projecte.

VALORS



COMPROMÍS AMB LA SOCIETATCOMPROMÍS AMB EL QUE MENGES

Promovem la gestió emocional de les persones dins i fora de l’organització.

Promovem una cultura conscient de l’alimentació.

Valoritzem les tasques casolanes externalitzades.

Atenem de forma segura i personalitzada todes les necessitats de dietes 
especials amb totes les seves complexitats.

Treballem des del rigor en seguretat alimentària, en dietètica i en nutrició.

Assegurem un 30% de producte ecològic. Reduïm els conservants i 
additius en aquells productes que ho permeten.

Treballem colze a colze amb els productors.



PERSONES 
QUE CUIDEM 
PERSONES



F.ROCA - C.Bruc, 21, 3r 1a - 08010 Barcelona

Tel. +34 936 741 122 - froca@froca.cat

www.froca.cat


