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Entitat sense afany de lucre

Calle Tallers 47, 08001 Barcelona
C/ de la Font Honrada, 2, 08004 Barcelona

Calle Marià Cubí 169, 08021 Barcelona
Calle Pintor Maria Fortuny, 3 bajos

08740 Sant Andreu de la Barca

Mercado de Cornellà, Plaza Lluís Companys s/n, 
08940 Cornellà de Llobregat
Esquina c/ Salvador Lluch con Paseo de la Rambla
08850 Gavà
www.menjafutur.org

Ofereim plats preparats a 
preus econòmics, fets amb 
productes de ecològics i de 
proximitat.D
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A qualsevol punt de la 
província de Barcelona



Actualment Menja Futur compta amb 6 botigues
localitzades al centre de Barcelona, Cornellà de Llobregat,
Gavà i Sant Andreu de la Barca.

Ens trobaràs a:

BARCELONA:
• Calle Tallers 47, 08001 Barcelona: De Lun. a Vie. 

(11.30h – 15.30h i 17.30h – 21h). Sab. (12h – 16h)
• C/ de la Font Honrada, 2, 08004 Barcelona: De Lun. a 

Sab. (12h – 16h)
• Calle Marià Cubí 169, 08021 Barcelona
• Facultad de educación y trabajo social Pere Tarrés. 

Calle Santaló: De Lun. a Sab. (08h – 20h)
CORNELLÀ DE LLOBREGAT:
• Mercado de Cornellà, Plaza Lluís Companys s/n, 

08940 Cornellà de Llobregat
GAVÀ:
• Esquina c/ Salvador Lluch con Paseo de la Rambla, 

08850 Gavà: De Mar. a Sab. (8.30h – 14h i de 17.30 
– 20.30h)

SANT ANDREU DE LA BARCA:
• Calle Pintor Maria Fortuny, 3 bajos, 08740 Sant 

Andreu de la Barca

El projecte Futur neix amb la voluntat d’ajudar a tota aquella
gent que s’hi troba en risc d’exclusió social, donant-los la 
possibilitat de tenir una feina que els hi permeti aquesta 
inserció social i laboral. La iniciativa Futur va néixer amb 
aquest propòsit al 1996.
L’any 2000 es constitueix la Fundació Futur que es concen-
trarà en l’activitat de la restauració.

Qui som? ServeisQuè fem?
A les botiges Menja Futur ofereim plats preparats a preus 
econòmics, fets amb productes de ecològics i de proximi-
tat. A més, treballem per acabar amb la pobresa alimentaria 
destinant part dels beneficis de la venda a la distribució de 
“Menús Socials” entre les persones més necessitades amb 
els Tickets Futur. 
Amb aquest Projecte oferim llocs de treball a persones amb 
risc d’exclusió social o que necessiten una segona oportuni-
tat per tornar a ser protagonistas de la seva vida. 
Aquest Projecte és posible gràcies a les persones que deci-
deixen comprar el seu menjar a les nostres botigues!
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