COORDINADORA
AMPAS I AFAS
DEL GIRONÈS

PLATAFORMA PER DEFENSAR
L’AUTOGESTIÓ DELS MENJADORS
ESCOLARS

Benvolgudes famílies,
Des de la Plataforma per defensar l'autogestió dels menjadors escolars volem informar-vos de que seguim
treballant per trobar la manera d'incidir de manera directa amb el procès d'elaboració dels criteris del Decret
que regularà la gestió dels menjadors escolars. Volem seguir participant activament en la valoració dels
paràmetres de contractació de les empreses i no perdre el control dins l'espai menjador perquè el
considerem un bé social susceptible a ser vulnerat en el cas que es valori més el rèdit econòmic que no pas
el benestar dels infants. Val a dir que fins ara hem realitzat una sèrie d'accions en el passat que ens han
servit per poder fixar la nostra actual línia d'actuació.
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El 14 de maig : Concentració a la Plaça del vi de Girona a favor de la moció presentada al Ple
de l'Ajuntament.
El 15 de juny : Adrecem una carta a l’Honorable Conseller d’Ensenyament Josep Bargalló i Valls
on expressem la nostra preocupació respecte a la situació que vivum i sol·licitem reunió.
El 2 de juliol : Assistim a una reunió informal amb el Consell Comarcal del Gironès.
El 4 de juliol : Ens reunim amb Àngels Casas, Secretària de la Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
Us fem arribar triptics informatius mitjançant els vostres fills, us reunim a través de les AMPA i
les AFA per explicar-vos la situació quan esdevenen canvis, pengem pancartes als centres
escolars amb el lema que ens agrupa...
Aconseguim el suport dels partits polítics entrant moció al Ple d'Ajuntaments de diferents
municipis i ciutats, dels Consells Escolars de cada Centre, s'inclou el Pla de Funcionament del
menjador dins dels Projectes Educatius de les escoles...
Mantenim contacte constant amb els nostres companys del Pla de l'Estany i el Baix Empordà
que s’han reunit incomptables vegades amb els respectius Consells Comarcals, Serveis
Territorials del Departament d’Ensenyament, Síndic de Greuges, Benestar i Família i diferents
Ajuntaments.
Hem creat canals de difusió infomatius a diferents xarxes : Facebook, Twitter, Youtube.
Estem en contacte amb altres Plataformes que han sorgit arreu de Catalunya per comparar
punts de vista.
Ens hem reunit amb FaPac i ens han acompanyat a les reunions.
Recentment hem fet arribar en persona al MH Conseller Josep Bargalló i Valls la nostra
intenció de voler formar part de l'elaboració del nou Decret i ja tenim data de reunió per
debatre varis aspectes que considerem essencials. Us mantindrem informats.

A partir d'ara us NECESSITEM MÉS QUE MAI al nostre costat. Anireu rebent mitjançant les
vostres AMPA , AFA o Centres Escolars convocatòries a assistir a actes de varis tipus on
caldrà de la vostra participació perquè des de la Coordinadora AMPAs i AFAs del Gironès
no volem que res us aturi i treballem per seguir endavant.

Recordeu que ens podeu seguir i contactar amb nosaltres a través de:
Twitter:
https://twitter.com/ampas_i
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026642170405&ref=br_rs
Youtube:
Coordinadora AMPA's i AFA's del Gironès https://youtu.be/d3k1PAUXBug
Mail:
coordinadoragirones@gmail.com

