
COORDINADORA PLATAFORMA PER DEFENSAR 
AMPAS I AFAS L’AUTOGESTIÓ DELS MENJADORS
DEL GIRONÈS ESCOLARS

Benvolgudes i Benvolguts, 

Avui us hem convocat novament tal i com vam fer el dilluns 14 de maig a la Plaça del Vi de Girona. Aquell
dia era un acte de suport als partits polítics que van presentar la moció al Ple de l’Ajuntament de Girona a
favor de que es mantingués la concessió de la gestió del menjador escolar a les AMPA i les AFA. Aquell dia
vam mostrar un clam unificat i ferm que ens ha ajudat a seguir cercant la manera de mantenir la gestió
dels menjadors escolars perquè les famílies no volem deixar-la en mans de grans empreses.

Des  de  llavors  l’ombra  d’un  Decret  que  s’ha  d’aplicar  immediatament  sense  mesurar-ne  les
conseqüències ens ha anat acompanyant a cada trobada que hem organitzat des de la Plataforma per
defensar l’autogestió dels Menjadors Escolars (es va constituir a partir de la Coordinadora AMPA’s i AFA’s
del Gironès).

Val a dir, que això no ens ha impedit treballar i posar-nos en contacte amb altres afectats i podem dir ben
orgulloses i orgullosos, que hem creat un bloc cohesionat amb les AMPAs i AFAs del Pla de l’Estany, el
Baix  Empordà  i  amb  altres  comarques.  Volem  aprofitar  aquest  acte  per  posar-vos  una  mica  amb
antecedents del què hem estat fent fins ara:

- El dia 2 de juliol vam assistir a una reunió informal amb el Consell Comarcal del Gironès i allà els hi
vam traslladar les nostres inquietuds.
-  El  15  de  juny  vam  elaborar  i  adreçar  una  carta  a  l’Honorable  Conseller  d’Ensenyament  
Josep Bargalló i Valls on expressàvem la nostra preocupació respecte a la situació que vivíem,  
Alhora sol·licitàvem audiència que es va produir el dia 4 de juliol amb Àngels Casas, Secretària de 
la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
-  Mentrestant  els  nostres  companys  del  Pla  de  l’Estany  i  el  Baix  Empordà  s’han  reunit  
incomptables vegades amb els respectius Consells Comarcals, Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament, Síndic de Greuges, Benestar i Família i diferents  Ajuntaments.
- Us hem fet arribar tríptics a través dels vostres fills amb les raons de la lluita que compartim.
- Hem penjat pancartes a zones visibles de les escoles amb el lema “Amb el menjador no s’hi fa 
negoci”.
- Hem rebut el suport dels Consells Escolars dels nostres centres.
- Hem aconseguit que els Ajuntaments manifestessin el seu suport mitjançant moció presentada al 
Ple.
- Hem introduït el Pla de Funcionament del menjador com una continuïtat del Projecte educatiu de 
l’escola.
- Hem creat  canals de difusió d’informació i estem presents a diferents xarxes socials com ara  
Facebook i Twitter per mantenir informades a les famílies de en quin punt ens trobem perquè  ens  
movem dins un escenari dinàmic que no ens permet perdre el fil de l’actualitat.
- Estem en contacte amb altres Plataformes que han sorgit arreu de Catalunya així com amb la  
FaPac i els seus serveis jurídics per intentar trobar la manera de mantenir el paper actiu que tenim 
dins dels menjadors a les nostres escoles.

Recentment: 

-Hem mantingut interlocució directa amb el MH Conseller Josep Bargalló i Valls exposant-li la nostra 
voluntat  de  seguir  participant  activament  en  la  gestió  dels  menjadors  a  les  nostres  escoles  
demanant una reunió formal amb el Departament.

            -Hem creat un document de recollida de signatures a cada centre escolar.
-Ja se'ns ha reunit  a la Coordinadora i  estem negociant  directament  amb el Departament, un  
redactat que garanteixi el paper decisori de les AMPA i les AFA en la gestió dels menjadors escolars.
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Avui però continuem indignats. Aquesta indignació creix quan veiem que hi ha Consells Comarcals que
no mesuren la conseqüència de voler controlar la gestió del menjador sense comptar ni escoltar a
les persones que fins ara ho feien. Els nostres companys afectats per aquesta situació, ens expliquen que
ho han fet amb presses i irresponsablement donant-se casos on hi ha:

1. Abús de l’esforç de les famílies. Les empreses es troben cuines equipades, renovades, amb
tancs de subministrament omplerts gràcies a  les AMPAs i  se’ls dóna la concessió sense que
tinguin cap responsabilitat de manternir-les o millorar-les. 

2. Negligència en la salut dels usuaris. Consells Comarcals que ofereixen un servei d’àpats sense
que s’hagi preguntat prèviament a les famílies si els seus infants tenen algun tipus d’intolerància o
al·lèrgia per poder activar un protocol d’actuació en el cas de que negligentment hi hagués una 

3. Actitut  prepotent  i  amenaçadora.  Consells  Comarcals  que  tanquen  les  portes  a  qualsevol
negociació amb les  AFA i  les AMPA i  menystenen la tasca que durant  aquests  anys  s’ha estat
desenvolupant favorablement. Sovint amb males maneres, prioritzant la possibilitat de poder obtenir
rèdits econòmics d’una possible subcontractació, i amb actuacions impròpies d’un gestor d’un servei
públic.

4. Incompliment  dels  contractes.  Cessió  a empreses especialitzades en àrees com la gestió de
residus o neteja que no tenen com a prioritat l’alimentació dels nostres nens sinó l’eficiència dels
serveis per augmentar el benefici econòmic. I que en alguns casos ho aconsegueixen incomplint
amb les condicions dels plecs en relació als monitors o la qualitat dels aliments.

Val a dir que a dia d'avui, el Departament d’Ensenyament ja ha mostrat quina és la seva posició davant el
nou escenari que s'ha de crear. Si bé sembla que dins l’esborrany que s’ha publicat tindrem un paper actiu
dins del servei de menjador perquè formarem part de la mesa de contractació, manquen alguns criteris per
a garantir una alimentació saludable en els menjadors escolars i premiar els factors qualitatius que
s'hauran de complir. 

Estem tant segures i segurs de que es tracta d'una bona oportunitat que fins i tot hem contactat amb Unió
de  Pagesos  convidant-los  a   participar  de  la  nostra  iniciativa.  És  important  que  els  nostres  infants
consumeixin productes de proximitat i el seu suport suposaria un enfortiment per poder defensar
aquest criteri.

Són  molts  anys  de  lluita  per  aconseguir  un  servei  de  qualitat  pels  nostres  infants,  amb  Plans  de
Funcionament que s’han exigit a les empreses perquè l’espai menjador sigui una continuïtat del projecte
educatiu de cada escola, ràtios de monitoratge més ajustades, hem aconseguit menjadors inclusius, menjar
ecològic i de proximitat, ara es treballa la defensa dels Drets dels infants i la seva igualtat. 

Tant  és  així, que la nostra causa que entre tots  hem fet  legítima,  ha  provocat  una reacció  positiva  al
Departament i ens hem assegut amb ells per explicar-los que seguirem formant part de l'espai menjador i
que volem formar part del redactat aportant criteris propis per aconseguir un Decret pràctic i  efectiu. La
resposta del Departament és positiva i veuen necessàries les reunions futures que s'han de produir per
negociar les esmenes que els presentem.



COORDINADORA PLATAFORMA PER DEFENSAR 
AMPAS I AFAS L’AUTOGESTIÓ DELS MENJADORS
DEL GIRONÈS ESCOLARS

Alguns dels punts que s'han tractat en aquest primer acostament amb el Departament i que volem que el
Decret contempli són:

1. No veiem gens clar que el servei d’àpats dels nostres infants vagi a concurs públic de licitació i
volem garanties que hi puguin accedir a les petites empreses de proximitat que són les que han
anat evolucionant al nostre costat, han realitzat un exercici de confiança i esforçat per transformar el
desenvolupament de les seves tasques per adaptar-se a les nostres peticions i  han contribuït  a
impulsar l’economia del nostre territori. Tenim la certesa que cedir tots els menjadors d’una comarca
a una empresa no permetrà millorar la qualitat, i en pocs anys, crearà una situació d’oligopoli en
detriment de la qualitat i el cost dels menjadors. 

2. Volem que el nou Decret s’adapti a les característiques de cada escola. Volem que les AMPA’s i
AFA i  els  centres  educatius puguin escollir  el  model  de funcionament  més oportú del  menjador
escolar.

3. Volem un control eficaç de la qualitat del servei a causa de la complexitat que generarà el model
de concurs públic  comarcal  a  l’hora de buscar  empreses alternatives  en casos  d’incompliments
continuats i greus.

Hem traslladat d'una manera efectiva al Departament d’Ensenyament que les AMPA i les AFA no som el
problema sinó que som part de la solució i que ens asseurem amb ells  per fer un nou decret junts que
serveixi per millorar el servei actual i no per perdre'n la qualitat. El servei de menjador és un bé social i
és un bé de tots. 

Sembla que comencem a estar tots d'acord que Amb el menjador escolar no s’hi fa negoci!!!

Comissió de Comunicació
comunicacio.coordinadoragirones@gmail.com

Recordin que podran seguir les nostres accions  i contactar amb nosaltres a través de:

Twitter:
https://twitter.com/ampas_i

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026642170405&ref=br_rs

Youtube:
Coordinadora AMPA's i AFA's del Gironès https://youtu.be/d3k1PAUXBug

Mail:
coordinadoragirones@gmail.com


