
MANIFEST EN DEFENSA DE LA GESTIÓ DELS MENJADORS ESCOLARS 

PER PART DE LES FAMÍLIES A LA GARROTXA. 

A Catalunya més d’una quarta part dels menjadors escolars són gestionats per set 

grans empreses o grans fundacions. Es tracta de tot un pastís econòmic que pot 

arribar a tenir un valor general de més de 400 milions d’euros per curs, si avui 

portéssim a licitació pública tots els menjadors públics del país. Grans empreses amb 

capacitat d’optimitzar fins al màxim exponent les despeses amb l’objectiu d’obtenir 

grans beneficis amb el menjar i l’educació de les nostres filles i fills durant l’espai de 

migdia a l’escola. Un botí que les petites cooperatives o empreses de proximitat i amb 

filosofia ecològica potser podran arribar a gratar a canvi d’una dura i preocupant lluita 

per garantir la seva subsistència en aquest nou mercat en què el Departament 

d’Ensenyament i els Consells Comarcals volen convertir els menjadors escolars. El 

nou marc legal sobre la contractació pública ha estat l’excusa més utilitzada per 

Ensenyament i els Consells Comarcals en els darrers anys, que suposadament els 

obliga a deixar fora de l’espai de migdia molts projectes d’AFA i AMPA que actualment 

estan funcionant bé. 

A la Garrotxa ens trobem amb 3 models de gestió de menjadors en l’actualitat; una 

part majoritària de menjadors escolars que són gestionats a través de licitacions 

públiques pel Consell Comarcal de la Garrotxa, adjudicades totes a l’empresa 

Serunion, una altra part que gestionen les AFA directament a través d’un conveni amb 

el Consell Comarcal i una tercera opció vigent fins a l’actualitat de gestió indirecta per 

part de les AFA’s amb un conveni amb el Consell Comarcal. 

En els darrers anys i amb unes maneres poc educades, el Consell Comarcal ha anat 

prenent la gestió dels Menjadors Escolars de la Garrotxa a les AFA’s o Ajuntaments 

que ho gestionaven amb l’explicació que la llei els emparava. Les famílies enfront 

aquestes situacions ens hem vist superades i menystingudes per la força de 

l’Administració Pública. 

Amb tot això les AFA/AMPA de la Garrotxa ens hem unit i volem constatar el nostre 

malestar per la gestió que està duent a terme el Consell Comarcal. 

Denunciem: 

● Les amenaces legals constants que hem patit les AFA’s/AMPA’s de la Garrotxa 

per part del Consell Comarcal durant els darrers anys. 

● La manca de transparència de la gestió econòmica que duu a terme el Consell 

Comarcal amb la gestió dels menjadors a la Garrotxa. 

● L’interès desmesurat per gestionar un servei que fins a data d’avui hem 

gestionat les AFA/AMPA sense cap problema, ni denuncia. 

 

Per tot això demanem: 

● La competència dels menjadors escolars és de les Escoles i no del 

Departament d’Ensenyament, ni del Consell Comarcal. Que es respecti la Llei 

Orgànica 2/2006 i la Llei 12/2009, art 90.1. 

● La declaració de nul·litat de l’acord de licitació del servei de menjador de 

l’Escola Malagrida i de l’escola Pla de Dalt i que el deixin sense 

efecte.immediat. 



● Que es facin públics els números del Consell Comarcal respecte la gestió de 

menjadors escolars que gestiona. 

● Que es respecti la decisió de les Escoles de la forma com decideixin gestionar 

els menjadors escolars amparats per la Llei vigent. 

● Que el Consell Comarcal retorni la gestió a les escoles que ho desitgin en el 

menor temps possible. 

 

SIGNEN EL MANIFEST 

 

 

HI DONEN SUPORT 

 


