Manifest Plataforma SOS Migdia de Sant Cugat del Vallès contra l'Esborrany de Decret d'Espai de Migdia
Ple Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 19 de novembre de 2018
Som famílies pertanyents a AMPAS i AFAs d'escoles públiques de Sant Cugat del Vallès, preocupades
per la imminent resolució d'un Decret d'Espai de Migdia que creiem que atempta contra l'interès superior dels
infants, i que atempta també contra la voluntat expressada per les famílies als diferents òrgans de participació.
Agraïm l'espai que se'ns dóna en el ple municipal d'avui i recolzem la iniciativa de moció contra l'esborrany de
Decret d'Espai de Migdia que tramita el Departament d'Ensenyament, decret que entre altres:
•
•
•
•
•
•

•

Obliga a passar per la contractació pública, sense certesa jurídica de que sigui l’única formula, i entra
per tant en la puntuació sota criteris que no atenen prioritàriament a la qualitat del projecte.
Relega a les famílies a un paper molt minoritari, no permet que decidim de manera directa.
Permet licitacions per grups d'escoles quan els projectes haurien de ser específics de cada centre.
Les ràtios d'alumnes són molt altes, més que les actuals, fet que no permet una bona atenció als
infants.
No preveu l'acompanyament als infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
No hi ha una aposta ferma per un model alimentari basat en la dieta mediterrània, en la
dinamització de l’economia local mitjançant els productes de proximitat, l’elaboració de menús
atenent-se a criteris de temporalitat i de les pròpies recomanacions de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
Es centra en l’àmbit alimentari i és extremadament genèric amb el projecte educatiu.

Cal tenir present també que:
•

•

•

Som els tutors legals dels nostres fills i filles i per tant tenim la responsabilitat i obligació moral de
vetllar pel seu benestar. Per tant, les autoritats han de reconèixer-nos com a tals i respectar la nostra
voluntat en l'aprovació de mesures que puguin perjudicar l'interès superior dels nens i nenes.
Som les que paguem el 100% del servei de l’espai migdia. Per tant, exigim poder exercir el nostre
dret com a consumidors i ciutadans. L'administració no pot regular un servei que no paga a esquena
de la voluntat dels seus usuaris.
En els últims 25 anys, des de l'aprovació de l'anterior Decret, la Generalitat ha cedit la seva capacitat
legal de gestió del servei del Menjador Escolar i l'ha deixat a les mans de les AMPAS. Tasca que hem
acollit amb responsabilitat, dedicació i entrega. Exigim que el Departament d'Ensenyament
reconegui aquesta tasca, que aprofiti aquesta experiència acumulada i ens reconegui com a
interlocutor valgut vàlid a l'hora de plantejar un nou Decret d'Espai de Migdia.
És per tot això, que demanem l'aprovació d'aquesta moció en el ple d'avui i exigim al Departament
d'Ensenyament que retiri l'esborrany presentat i creï un espai de negociació obert, honest i respectuós
amb l'interès dels infants i de les seves famílies.
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