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Des del passat gener d’aquest any 2020, Cuina Gestió ha passat a formar part del grup 
AUSOLAN. Aquesta fusió ens dóna un aire nou. 
 

Una forma diferent de fer les coses 
 
Fundada el 1969 per un grup de disset dones acabades de casar que no volien sortir del món 
laboral com a conseqüència del seu matrimoni, i amb el suport del sacerdot José María 
Arizmendiarreta, fundador de Grup Mondragón, aquestes treballadores van optar per 
desenvolupar llocs de feina que els permetessin conciliar la vida familiar amb la laboral, a 
temps parcial, fent allò que sabien fer i que era socialment acceptable, a més de necessari i 
demanat per l’entorn: restauració per als treballadors i neteja d’instal·lacions. 
 
Per constituir l’empresa es van dotar d’una forma jurídica que els permetés participar en les 
decisions de la societat sota les mateixes condicions d’igualtat, el que avui coneixem com a 
cooperativa de treball associat, que arriba als nostres dies. I per això assumeixen el 
compromís de reintegrar, en l’entorn local on se situen els centres de treball, part de la 
riquesa que han generat. 
 
A més, els motius pels quals va néixer la companyia continuen presents avui dia, amb una 
mitjana de 13.000 persones a l’empresa, de les quals aproximadament un 95% són dones. Això 
es reflecteix també al Consell de Direcció, on cinc dels set membres són dones. Un equip jove 
disposat a afrontar el futur amb l’impuls de nous negocis, nous emplaçaments i amb 
l’objectiu de continuar creixent de forma arrelada i sostenible. 
 

Som on sou vosaltres 
 
Nascuda a Arrasate (Mondragón), una àrea geogràfica que té un paper estratègic en les línies 
d’acció d’Ausolan i amb presència en tot el territori, disposem de disset oficines i setze 
cuines centrals, que posicionen la companyia com el tercer operador en restauració 
col·lectiva d’Espanya i el primer si considerem el seu capital íntegrament nacional. 
 
Actuem en un mercat madur i consolidat, però caracteritzat pel dinamisme, on demostrem 
els nostres senyals d’identitat: la innovació en la nostra oferta, la proximitat al client i un 
servei a mida i d’alta qualitat. El nostre creixement es basa en continuar progressant amb els 
nostres clients i innovant, proporcionant-los productes segurs, sans, saludables, sostenibles i 
saborosos, a més de diversificar en nous negocis.  
 

Nova aplicació 
 
Des d’Ausolan, després de més de 25 anys de dedicació a menjadors escolars en els que 
oferim el servei integral de cuina, monitoratge i cobrament directe a les famílies, neix una 
plataforma on-line capaç d’englobar de manera ràpida, còmoda i eficaç el seguiment, control 
i gestió dels menjadors. 
 
Aquesta aplicació és fruit de múltiples suggeriments per part de centres educatius, que ens 
han dut a agilitzar, modernitzar i automatitzar el control dels comensals.  
 
Permet l’accés als familiars autoritzats de cada nen a consultar què han menjat, la 
visualització d’incidències alimentàries i observacions dels monitors de menjador. També  
permet visualitzar horaris, serveis, torns, absències, monitors assignats, menús diaris, rebre i 
enviar avisos, així com notificacions, tot de manera protegida mitjançant una contrasenya 
personalitzada i complint amb tots els requisits de protecció de dades establert per la AEPD. 
 
 



Una eina adreçada a oferir un servei de qualitat als pares i mares que comparteixen amb 
nosaltres l’engrescadora tasca de l’alimentació i la salut. 
 
 

Com fer servir l’aplicació? 
 

1-  Escrivint directament l’adreça de la web al navegador o bé mitjançant el link de la pàgina 
web de l’escola/AMPA on clicant a l’apartat de menjador trobarem l’accés que ens 
portarà a la pàgina d’entrada a l’aplicatiu. 

 

 

2- Teclejant l’usuari (DNI complert de la persona autoritzada lletra inclosa) i la 
contrasenya (4 últims dígits del DNI sense lletra), arribem a la pàgina principal. A la 
part esquerra, trobem un menú que ens permet moure’ns per totes les pantalles de 
l’aplicació. A la part dreta podrem veure la informació que s’envia des del menjador. 

 
 

 
 

 



3- Clicant a Documentació ens apareixen les instruccions del funcionament de l’aplicació de 
menjador, els menús i tota la documentació important relativa al servei. 

 
 
 

4- Clicant al nom de l’alumne/a ens sortirà un calendari on els usuaris esporàdics han de 
marcar els dies que faran ús del servei. 

 

 
 

5- Clicant a avisos, podem enviar missatges al menjador genèrics, d’absències, etc… En tot 
moment podem consultar l’històric de missatges enviats i rebuts, així com la seva situació.  
 

 



 
6- Clicant a moneder, podem veure i recarregar el saldo del moneder, així com els 

moviments que s’hi han realitzat. 
 

Per fer la recàrrega s’ha de teclejar l’import i clicar a RECARGAR, així s’obrirà un entorn 
bancari segur on omplirem les dades de la nostra targeta de crèdit o dèbit. Un cop 
validada l’operació el saldo del moneder apareixerà recarregat per l’import teclejat. 
 
 

 
 
 

7- Clicant a configuració d’usuari, podem actualitzar els telèfons i e-mail de contacte, 
canviar la contrasenya d’accés a l’aplicació i l’idioma. 
 

 
 

  



Avantatges de l’aplicatiu 
 

L’ús d’aquesta aplicació ens permetrà: 
 
ü No haver-nos de desplaçar a les entitats bancàries al poder recarregar el saldo del servei 

de menjador des de qualsevol lloc i hora, mitjançant una connexió a internet. 
ü Evitar pagar comissions bancàries pels ingressos o transferències realitzades. 
ü Autogestió del saldo en qualsevol moment, amb opció d’escollir l’import i el dia que volem 

fer la recàrrega. 
ü Comunicació directa en temps real entre pares i menjador: 

 

• Notificació de variació en l’assiduïtat d’assistència al servei. 
• Avisos d’absència. 
• Enviament de missatges. 

ü Poder visualitzar en qualsevol moment les presències i saldo restant de cada comensal. 
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