Amb el suport de Territorial Lleida de:

Les AMPAs i AFAs que conformem la Plataforma Menjadors de Ponent/Pirineus per aturar el
Decret de Menjador del Departament d’Ensenyament

MANIFESTEM
El nostre total desacord amb el projecte de Decret que el Departament d’Ensenyament està
impulsant i que suposa
 la fi de la gestió de les AMPAs i AFAs del menjador escolar, el millor model de tots
els que fins ara estan funcionant als migdies de les escoles
 que no ofereix a les AMPAs i AFAs que ho desitgin gestionar el seu menjador i
temps de migdia
 l’aplicació d’un nou model que facilita l’entrada de multinacionals del càtering,
amb voluntat lucrativa, reduint la qualitat tant dels aliments, reduint les racions,
reduint el servei de monitoratge, expulsant les AMPAs i les petites empreses locals
que no podran participar en els concursos fets a mida de les multinacionals
 que no considera el menjador com un temps educatiu tant en l’alimentació com en
el lleure
 no garanteix una alimentació sana, amb productes locals, ecològica
 que permet la línia freda, que vol dir que es pugui cuinar el menjar dels nens mesos
abans a milers de quilòmetres i escalfar-lo a l’arribar a l’escola
 que augmenta les ràtios de monitoratge (més nens i nens per cada monitor)
empitjorant la qualitat del servei
 que precaritza la situació laboral del personal: cuineres i cuiners, monitors i
monitores quan passin a mans de les multinacionals (pitjors contractes i pitjors
salaris)
 que no aporta ni un euro per garantir la inclusivitat l’alumnat amb necessitats
educatives específiques
 que no garanteix que tot l’alumnat pugui fer us del menjador encara que no disposi
de suficients recursos econòmics
 que augmentarà el preu d’un servei que es nodreix, no del pressupost públic, sinó
de totes les famílies. I que haurà de suportar les comissions dels tramitadors (com
els Consells Comarcals). Les famílies no hem de finançar el Consell Comarcal.
 i que malgrat la molt recent oferta d’aportacions del Departament, creiem que és
un tema tant i tant important que no es pot resoldre amb pegats a un decret que
es vol aprovar cuita corrents.
Per això

Amb el suport de Territorial Lleida de:

DEMANEM








que s’aturi la tramitació del Decret del Departament d’Ensenyament fent cas a les
demandes reiterades d’entitats com FAPAC i SOSMenjadors, que demanen un
diàleg més pausat per regular aquest servei.
Que s’iniciï una moratòria en el sector allargant el sistema de gestió actual que
tenen els menjadors, tant temps com sigui necessari per tenir una regulació
adequada.
Que es permeti a aquelles escoles que volen gestionar o recuperar la gestió del
servei que puguin fer-ho, que puguin assumir la gestió en tant no entri en vigor una
nova normativa
Que es faci una diagnosi serena amb tots els sectors implicats de com ha de ser el
menjador escolar que porti a un gran acord per una regulació adequada del servei

Per aquestes raons, volem manifestar el desacord de TOTA la Comunitat Educativa (que inclou les
famílies, però també el professorat i tot el personal de tots els serveis, sobre tot del menjador).
I ho farem avui amb aquesta Cassolada Permanent que farà retronar les cassoles tota la setmana
a les portes de tots els centres educatius de les comarques de Lleida.
I que continuarà amb altres actes com la Concentració de divendres dia 16 a les 18h a la Seu dels
Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament, i la Manifestació a Barcelona, a la Plaça
Universitat el dissabte dia 17 a les 17h.
Lleida, novembre de 2018
Plataforma Menjadors AMPAs i AFAs de Ponent/Pirineus

DEFENSEM EL MENJADOR, LA QUALITAT I L’EDUCACIÓ,
QUE RETRONIN LES CASSOLES!!

