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COMUNICAT:                                                                                                   12 de desembre del 2018 

 

SOS Menjadors i les AMPAs/AFAs de Catalunya 

continuem unides per tombar el decret de 

menjadors 

 

SOS Menjadors reacciona amb molta prudència a l’anunci del conseller Josep Bargalló 

que va comunicar ahir en la trobada entre el departament i el MUCE i en el que va  

afirma que havia decidit retirar l’esborrany de decret de menjadors. 

Pel moment, i fins realitzar la trobada del dilluns 17 de desembre amb el conseller 

Bargalló a la seu d’Educació de Via Augusta, BCN, mantenim actives les accions de 

mobilització al carrer i als centres educatius i també continuarem impulsant la 

presentació de mocions en ajuntaments, consells comarcals i diputacions. 

Continuem proposant fomentar un nou espai de diàleg sincer amb el Departament 

d’Educació per crear un nou marc regulatiu integral amb estatus de llei que blindi el 

Temps de Migdia als centres educatius de titularitat pública. 

Aquest nou marc hauria de garantir que les AMPAs/AFAs que volen fer autogestió o 

contractació directa del menjador escolar, ho puguin fer amb garanties jurídiques. 

Creiem que un suposat nou marc regulatiu integral ha d’assegurar que tots els 

menjadors del país hagin de complir unes garanties de qualitat pedagògica i 

alimentària bàsiques. 

El marc regulatiu en format de llei que proposem hauria de fer compatible la 

implementació progressiva d’un model de migdia universal i gratuït amb la gestió 

directa per part dels centres que així ho vulguin. 

El 19 de desembre les AMPAs/AFAs traurem els menjadors als patis de les escoles per 

dir que el decret de menjador està tombant i el 19 de gener, davant el Parlament de 

Catalunya i altres capitals, farem actes per promoure un nou espai de diàleg sincer i 

sense condicions sobre el temps de migdia. 

 

 

Tot i el sorprenent anunci del conseller Bargalló d’atura de decret de menjador davant els 

membres del MUCE, el passat 11 de desembre a la seu del departament d’educació, la 

Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics i plataformes d’AMPAs/AFAs de les terres de 
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Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona i Catalunya central ens hem proposat tombar 

definitivament els treballs d’elaboració d’aquest decret. Per al proper dilluns 17 de desembre 

tenim confirmada una trobada amb el conseller del Departament d’Educació, Josep Bargalló, on 

li farem arribar la necessitat urgent de donar per finalitzada la via del decret llei per regular el 

temps del migdia als centres de titularitat pública. SOS Menjadors i els representants de les 

famílies defensarem, davant d’Educació, un marc regulatiu amb estatus de llei que garanteixi un 

model integral de temps de migdia que tingui en compte necessitats pedagògiques i alimentàries 

que avui dia no estan garantides. Desitgem que en aquesta mateixa trobada s’aclareixi si 

definitivament passem pàgina amb la formula de decret i podem començar a parlar de proposta 

de llei integral. 

Li proposarem al conseller Bargalló que es consensuï amb la comunitat educativa una llei que 

blindi el temps de migdia i que garanteixi un procés progressiu d’implementació de la 

universalitat i la gratuïtat, començant pels centres amb més complexitat. Alhora també 

defensarem que aquesta nova llei faci compatible que les AMPAs/AFAs que ho vulguin puguin 

fer autogestió o contractació directa del menjador escolar amb seguretat jurídica. En aquest 

sentit, darrerament, SOS Menjadors s’ha assessorat amb diversos juristes que asseguren que 

una llei faria possible complir les directius europees i lleis de l’estat espanyol i català en matèria 

de contractació pública i fer possible que les associacions de famílies puguin gestionar el 

menjador escolar. 

 

Passar pàgina a la fórmula del decret llei 

El terç de jornada que suposa el temps de migdia precisa d’una empenta valenta per dotar-lo 

d’estatus pedagògic i jurídic com a temps educatiu amb totes les implicacions que representi 

per a l’administració competent. La fórmula del decret llei no pot garantir aquest estatus 

pedagògic i per tant no és una eina útil. Tampoc pot garantir una implementació progressiva de 

la universalitat i gratuïtat i menys encara pot garantir un marc jurídic segur per a les AMPAs/AFAs 

que vulguin gestionar directament el seu menjador escolar. Per altra banda, una llei específica 

del temps de migdia blindaria drets com poden ser l’accés de qualsevol alumne amb necessitats 

específiques o garantir un àpat diari de qualitat a qualsevol alumne que no el tingui garantit a 

casa seva. 

La gestió directa una virtut de moltes AMPAs/AFAs 

De cap de les maneres podem deixar perdre allò que ja funciona bé. Fa molts anys que les 

famílies de molts centres catalans han realitzat i realitzen una gran tasca amb la gestió directa 

del seu menjador escolar. És més, considerem un valor irrenunciable de participació que 

actualment hi hagi molts centres educatius que disposin de famílies empoderades i 

participatives. És una virtut que hem de promoure i fer créixer, en comptes de frenar-la. 

 

Tendir a una universalització i gratuïtat del temps de migdia 

Són centenars d’hores mal aprofitades pedagògicament les que alumnes dels centres públics 

passen a l’escola i on es podrien continuar treballant competències de caire social, tant útils per 

un món cada vegada més dinàmic. Un espai on fomentar hàbits saludables que tindrien una 
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incidència directa en la salut dels propers anys. Un temps on conèixer i gaudir de productes de 

temporada, proximitat i ecològics independentment de l’entorn sociocultural i econòmic del 

centre educatiu. Tota una aposta per l’equitat educativa i alimentària. Una aposta clara per la 

justícia i la igualtat social. Cal apostar de manera decidida per un model de migdia que 

implementi de manera progressiva i la universalització i la gratuïtat, començant pels centres 

educatius amb més complexitat. 

 

Fomentar la sobirania alimentària 

El consum de productes de proximitat, temporada i ecològics en tots els centres educatius públics 

pot suposar tot un revulsiu en matèria de política agrària i alimentària d’acord amb objectius de 

desenvolupament sostenible. Conèixer les potencialitats i capacitats de l’agricultura, ramaderia, 

pagesia o productors de casa nostra ha de trobar un encaix pedagògic en els projectes educatius de 

centre i en els seus menjadors. Una futura llei integral del temps de migdia també hauria de garantir 

producte alimentari d’alta qualitat a totes les escoles vinculat a la producció més pròxima possible al 

centre educatiu. 

 

Mobilitzacions del 19 de desembre al 19 de gener 

Per tal d’aconseguir l’objectiu principal d’aturar de manera definitiva els treballs d’elaboració 

del decret llei de menjador i iniciar una nova etapa de diàleg, SOS Menjadors i plataformes 

d’AMPAs/AFAs de les terres de Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona i Catalunya central durem 

a terme les següents accions coordinades al carrer, obertes a la comunitat educativa i a 

organitzacions socials, sindicals i polítiques que ens donen suport arreu del país. 

 

AGENDA ACCIONS 

Barcelona 

17 de desembre 13.45h, RODA DE PREMSA davant la seu del Departament d’Educació, Via 

Augusta 202-226 BCN. Primera valoració unitària sobre el desenvolupament de la trobada amb 

el Conseller Bargalló. 

Diversos punts de Catalunya 

19 de desembre, les AMPAs/AFAs de Catalunya traurem els menjadors als patis de les escoles 

per dir que el decret de menjador s’està tombant. Ralitzarem tallers d’il·lustració de plats de 

paper on si podran reflectir l’espai de migdia que voldríem. També es farà lectura d’un petit 

manifest.  

Barcelona 

19 de gener, dinem de pícnic davant del parlament de Catalunya i constatem que el decret de 

menjador finalment ha quedat tombat. Hi haurà taller de plats per a la mainada i adults. També 

hi haurà parlaments de membres de la comunitat educativa, diputats del parlament i si vol 

participar el conseller Bargalló també hi serà convidat. 

http://sosmenjadors.cat/


Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics 
sosmenjadors.cat 
@SOSMenjadors 
facebook.com/SOSMenjadors 

 
 

                                                                                                          4 
 

Altres ubicacions accions 

En breu podrem anunciar accions que es realitzaran fins el proper 19 de gener en diferents punts 

de les terres de Lleida, Tarragona, Girona i CAT central. 

_____________________________________________________________________________________ 

Per a qualsevol dubte o aclariment, ens podeu contactar a través del correu electrònic 

info@sosmenjadors.cat 
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