COMUNICAT DE LA FaPaC DESPRÉS DE LES DECLARACIONS DEL CONSELLER BARGALLÓ
SOBRE EL DECRET DE MENJADOR ESCOLAR

Barcelona, 12 de novembre de 2018

La Federació d’Alumnes de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC) es va reunir fa uns dies, el
dimecres 7 de novembre, amb el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, per debatre sobre el
projecte de decret de menjador escolar. La FaPaC va assistir amb l’esperança de poder sortir amb el
compromís d’un debat obert i sincer amb la comunitat educativa, però vam sortir de la reunió amb
la sensació de que l’objectiu de la trobada, per part del Departament d’Ensenyament, era silenciar a
la FaPaC perquè no seguís denunciant la gestió que la Conselleria està fent envers els menjadors
escolars.

Sobre l’anunci del procés participatiu fet pel conseller, no entenem massa en què consisteix
un procés participatiu online, ni com es poden gestionar les aportacions individuals que es facin
entorn aquest tema. Des de la FaPaC considerem que el dret a l’educació és un dret col·lectiu i no
individual, i, per tant, l’aposta que es faci pel temps de migdia també ha de ser en defensa dels
interessos col·lectius i no individuals. Tanmateix, recordem al conseller Bargalló que fa més d’un
any ja es va fer un procés participatiu online on tothom podia fer les seves al·legacions. A dia d’avui,
la proposta de decret que hi ha sobre la taula no recull ni una de les propostes que va realitzar la
FaPaC en aquell moment.

Recordem que la FaPaC aplega a més de 2.300 AMPA/AFA d’escoles públiques de Catalunya
i, per això, les aportacions de la FaPaC representen la voluntat de les famílies en el marc de la
comunitat educativa. A més, en el mateix sentit s’han pronunciat els sindicats d’educació i la resta
d’agents que formen part de la comunitat educativa del sistema públic.

Pel que fa a la preocupació del conseller Bargalló per treballar correctament a nivell jurídic, la
FaPaC ha defensat i explicat reiteradament els arguments jurídics per tal d’evidenciar que no és cert

que la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) obliga a licitar els menjadors de les escoles
públiques de Catalunya. La FaPaC porta des del febrer de 2018 demanant al Departament
d’Ensenyament que posi per escrit els arguments jurídics segons els quals les AMPA/AFA no poden
seguir gestionant el servei de menjador. Tanmateix, la FaPaC, juntament amb la resta de la comunitat
educativa, ha reiterat que els menjadors escolars han de ser directament gestionats pel Departament
amb personal propi, que totes les escoles públiques han de tenir la seva pròpia cuina en el centre
educatiu i que la regulació ha d’anar encaminada a garantir els menjadors universals, gratuïts,
inclusius i de proximitat.
Per tant, ens sembla una falta de professionalitat els anuncis que el conseller Bargalló està
fent de forma fragmentada en el territori per intentar dividir la comunitat educativa i entregar el
temps de migdia a grans empreses que tenen com a únic objectiu fer negoci amb l’educació i el
menjar dels nostres fills i filles.
La FaPaC, mentrestant, continuarà donant suport a totes les plataformes de famílies que
s’estan mobilitzant a tots els territoris de Catalunya per tombar el decret de menjador. A més,
continuarem unint esforços en contra d’aquest decret i en defensa de què s’iniciï de veritat un debat
obert i sincer sobre el temps de migdia. El pròxim 17 de novembre sortirem al carrer amb tota la
comunitat educativa per exigir que entre el 6% del PIB que reclamem per l’educació pública es
contempli el model de menjador que les famílies reivindiquem.
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