
ACTA 1/2018 

Acta de la reunió del dia 24 d’octubre de 2018 convocada per l’AMPA de l’escola l’Arjau de 

Vilanova i la Geltrú pel tema de l’oposició a l’esborrany del nou Decret que regula els menjadors 

escolars de Catalunya. 

 

Assisteixen representants de: Comissió Menjador Escola Sant Jordi, AMPA escola Volerany, 

AMPA escola Itaca, AMPA escola Llebetx, AMPA escola Cossetània, enllaç d’escola Canigó, AMPA 

escola Pompeu Fabra; AMPA escola Barrachina (Sitges), AMPA escola Maria Ossó (Sitges), AMPA 

escoles de Cubelles (Mar i Cel, Charlie Rivel, Vora del Mar), FAPAC, Sindicat Cos Garraf, Sindicat 

UGT, partits polítics CUP, ERC, PSC, SOM VNG. 

 

La Presidenta de l’AMPA fa una petita introducció i explicació sobre l’objectiu de la reunió i 

convida als assistents a fer les presentacions. A continuació cedeix la paraula a la coordinadora 

de menjador de l’escola l’Arjau que fa un resum dels antecedents i valoració sobre els motius de 

la oposició a l’esborrany del decret. 

S’obre un torn de paraules a on s’expressen les diverses valoracions per part dels assistents que 

majoritàriament s’oposen a l’esborrany del decret, a excepció de la representant d’ERC. 

Seguidament es passa a desenvolupar el pla de treball i concretar les accions per aturar el decret, 

que són les següents: 

- Presentació de moció durant el ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el proper dia 

5 de novembre de 2018. 

- Convocatòria de concentració a la Plaça de la Vila a les 17.30 h., el mateix dia 5 de 

novembre de 2018, coincidint amb la presentació de la moció. (Cada entitat organitzarà 

segons les seves possibilitats la manera de com confluir a la concentració). 

- 17 de novembre de 2018, a les 11.00 h. convocatòria des de SOS MENJADORS per decidir 

accions per aturar el decret. (Rda. Universitat, 29 de Barcelona). 

- 17 de novembre de 2018, a les 17.00 h. manifestació “VOLEM EL 6%. ARA TOCA 

EDUCACIÓ PÚBLICA” des de Plaça Universitat de Barcelona. 

- Possible ILP SOS MENJADORS 

S´acorda crear grup de coordinació mitjançant WHATSAPP i correus electrònics. 

S’acorda fer un cartell genèric i unitari per convocar la manifestació i per penjar arreu. 

Comunicar des de l’AMPA de l’Arjau a l’administració pública la concentració convocada i cada 

entitat valorarà la seva forma de mobilitzar-se i si cal o no comunicar-ho. 

A les 19.45 h. finalitza la reunió, emplaçant-nos a seguir coordinats a través dels grups i amb la 

intenció d’ampliar a d’altres agents interessats a nivell comarcal. 

 

(Per a qualsevol comunicació podeu contactar amb l’email arjauampa@gmail.com)    

 

 



 

  

 

 

 

 


