
 

 

 

 

AFA - ESCOLA 9 GRAONS 
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20 de juny del 2018 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 20/06/2018 17:30 h.     
 

Membres convocats: 
 
Tots els membres de l'AFA i l'equip directiu. Famílies dels infants que iniciaran P3 al centre el 
setembre de 2018. 
 
Ordre del dia:  
 

1.  Aprovació de l'acta anterior.  
 
2.  Funcionament de l’Asseblea 
 
3. Informació de l’estat del contracte de la cuina.  
 
3.  Valoració del curs i funcionament de l’AFA  

• Estat de comptes  
 • Comissions  
 • Valoració del funcionament 
 

4. Precs I preguntes 
 
 

1. Aprovació de l’acta anterior: es fa una esmena; hi ha dues mares que exposen que elles 

van entendre en la reunió anterior que es faria un contracte tipus per votar en posterior 

assemblea i que això no està reflectit a l’acta anterior. És a dir, que el que s’acordava en 

l’assemblea anterior era continuar la negociació amb Fundesplai però que no s’havia decidit 

definitivament apostar per aquesta opció.  

 

2. Funcionament de l’assemblea: es proposa mètode de funcionament de l’assemblea 

considerant que hi ha molta informació per donar i que pot generar debat. Es proposa des de la 

junta que primer es faci l’exposició de la informació de la qual disposem i que després s’obrin els 

torns de paraula, per evitar interrupcions contínues.  

 

3. Informació de l’estat del contracte de cuina: s’expliquen les diferents reunions que s’han fet 

des de l’equip de treball pel contracte de cuina i quina és la posició que adopta el Consorci 

d’Educació de Barcelona (CEB). El CEB dóna permís aquest curs per a què una empresa 

externa posi la cuina i es comprometen a fer-se càrrec de les instal·lacions que això requereixi, 

però no es farien càrrec de l’amortització del contracte. El CEB no garanteix que les condicions 

que ofereixen actualment siguin les mateixes que oferirien els anys següents en el cas de no 

tirar-ho endavant ara, és a dir, que en anys futurs podrien no autoritzar a la cuina pròpia per part 

d’una empresa externa o no fer-se càrrec de les instal·lacions necessàries. Quan se’ls reclama 

des de l’escola i des de l’AFA que es tracta d’una escola definitiva i que s’haurien de 
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responsabilitzar ells de la instal·lació de la cuina, es mostren ambigus entre si es tracta d’un 

edifici definitiu o provisional.  

 

S’exposen també les negociacions que hi ha hagut amb Fundesplai: es firmaria un any de 

contracte, amb el compromís que es fessin càrrec de la cuina i que portessin el servei de 

menjador i d’extraescolars. Al cap d’un any, s’hauria de renegociar el contracte. Fundesplai 

reconeix que per un tema de temps, podria ser que la cuina no estigués enllestida al setembre; si 

fos així, els primers dies es continuaria un servei de càtering com el que s’ha tingut aquest any. 

Fundesplai calcula que el cost de la cuina podria ser de 50.000 €. 

 

S’explica també la intenció del Govern de modificar la Llei que actualment regeix els menjadors 

de les escoles, per a impedir que les Afes se’n facin càrrec; com que hi està havent polèmica, no 

sembla imminent la seva aplicació.  

 

La Junta exposa que, donada la complexitat del tema de la cuina, la polèmica que genera i la 

urgència de prendre una decisió es va elaborar i enviar un document resum per les famílies. 

També exposa que ara mateix la opció de Fundesplai sembla la única que ens permetria tenir 

cuina pròpia en breu. Si no es volgués tirar endavant aquesta opció, l’alternativa seria continuar 

amb càtering (de Fundesplai o d’una altra empresa) un any més. Es comunica a les famílies que 

Sanitat ha dit que la cuina on actualment es prepara el menjar dels infants de 9 Graons no 

compleix els requisits adequats per a continuar-ho fent l’any vinent, amb el doble d’infants a 

l’escola; aquest fet planteja una dificultat en el cas de decidir fer una any més càtering amb 

Fundesplai.  

 

S’obre el torn d’intervencions i de preguntes de diferents pares i mares presents a l’assemblea: 

 

1) Es proposa a creació d’una comissió reivindicativa per reclamar al CEB que es facin càrrec de 

la cuina. 

 

2) Es pregunta si se sap si seria fàcil, en cas de no continuar amb Fundesplai l’any següent, que 

una altra empresa es fes càrrec de l’amortització de la cuina i què passaria en cas que s’aprovés 

la nova llei d’AFEs i servies públics).  

 

3) S’exposa que el contracte amb Fundesplai implica que les famílies estem pagant la cuina 

nova (a través de l’amortització inclosa als menús) quan això ho hauria de fer el CEB. Afegeix 

que firmar ara un contracte amb Fundesplai d’aquestes característiques ens obligaria durant 

força anys a firmar contractes amb empreses grans, que són les úniques que es podrien fer 

càrrec del cost de les amortitzacions.  

 

4) Resposta a la pregunta 2), en relació a la facilitat o no que una altra empresa amortitzi la 

cuina. Explica que, per la seva experiència professional, mai una cuina ha quedat penjada, 

sense ningú que es fes càrrec de l’amortització. 

 

5) Es pregunta si el CEB té obligació de posar cuina en una escola, la resposta és no. 
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6) Des de les famílies noves, es demana saber la situació d’aquest curs, un breu resum.  

 

7) Es proposa un any més de càtering ja que es considera que s’ha menjat bé, amb una altra 

empresa si fa falta, i esperar per la cuina.  

 

8) Es proposen nous escenaris (empreses més petites i locals, cooperatives) i més reflexió sobre 

quin és l’estil d‘escola i de menjador que volem pels nostres infants.  

 

9) Es pregunta si s’ha explorat amb profunditat el mercat (Proveïdors d’utensilis i maquinària per 

saber preus, altres empreses de càtering, altres empreses interessades en posar cuina).  

 

10) S’agraeix la feina de les persones implicades. Manifesta que és molt important la cuina 

pròpia, no només per la repercussió en la qualitat del menjar, sinó per totes les opcions que 

ofereix a l’escola a nivell educatiu, però no li sembla gens bé la posició del CEB i considera que 

potser s’hauria d’intentar alguna cosa més. 

 

11) Es demana que s’aclareixi si es negocia amb Fundesplai o Paidos; comenta que sap d’altres 

escoles que estan amb Fundesplai que no estan contents.  

 

S’intenta oferir respostes al que s’ha exposat: 

S’aclareix des del grup de treball de cuina i des de la junta que l’actitud de l’escola, la junta i el 

grup de treball mai ha estat de resignació davant la posició del CEB, que s’han fet vàries 

reunions amb ells per reclamar el que es considerava just. I que no està renyit ara posar una 

cuina amb Fundesplai i llavors lluitar per a què el CEB l’amortitzi.  

 

Es parla de Fundesplai i Paidos, de qui és cadascú. Paidos era una empresa amb caràcter més 

local afincada a Sant Cugat; per poder créixer van decidir fusionar-se amb Fundesplai i 

Fundesplai volia fusionar-se amb Paidos per poder incorporar la seva filosofia. Per tant, ara a 

nivell legal/fiscal els contractes són amb Fundesplai i la idea és que vagin adoptant poc a poc la 

filosofia Paidos en molts aspectes. Des de l’escola i des de l’AFA sempre s’ha deixat clar que 

estem molt interessats que la nostra escola sigui “Paidos”, i sembla que ho comprenen i ho 

respecten.  

 

En relació a l’amortització, s’aclareix que ara no es pot posar un tant per cent respecte al menú 

ja que depèn de molts factors. Fundesplai no amortitzaria a expenses de la qualitat del menú, 

sinó que ajustaria els seus guanys (els reduiria) i allargaria l’amortització per minimitzar l’impacte 

d’aquesta en la qualitat del menjar.  

 

S’aclareix que si s’apostés per la cuina pròpia amb Fundesplai, es firmaria un contracte d’un any. 

Passat aquest temps, es valoraria l’experiència i si no s’arribés a un acord amb la mateixa 

empresa per firmar un nou contracte, la primera alternativa seria buscar una altra empresa que 

ens convencés més i que es fes càrrec de l’amortització. Si això no s’aconseguís, en el pitjor 

dels escenaris es podria tornar a càtering i que Fundesplai s’endugués la cuina i tornaríem a 

estar en la situació actual.  
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En relació a les alternatives actuals, si es decidís no tirar endavant el contracte amb Fundesplai 

es podria intentar tornar a tenir càtering de la mateixa empresa (en dubte pel fet que l’escola on 

es cuina ara ja no es podria continuar utilitzant pel doble de criatures) o buscar un altre càtering 

amb una altra empresa que no tingui res a veure. No es coneixen alternatives que ens 

permetessin tenir cuina pròpia, és a dir, una altra empresa que volgués fer la inversió de la cuina 

en les condicions actuals. Si s’apostés per fer càtering amb una altra empresa, també s’hauria 

de veure com es resolt el tema acollides/extraescolars/material invertit per Fundesplai a l’escola 

(llitets, per exemple, i estris de cuina). Es fa especial èmfasi a les famílies que es mostren més 

reticents que, si es volen alternatives, o per l’any que ve o pel següent en cas de no renovar amb 

Fundesplai, es necessiten més persones al grup de treball que puguin assumir tota aquesta 

feina.  

 

Algunes famílies noves intervenen dient que no entenen el dubte, considerant que sempre ens  

podem fer enrere i si no hi ha acord amb Fundesplai d’aquí a un any ni cap empresa que ens 

agradi per amortitzar, Fundesplai s’emporta la cuina i tornem al càtering amb qui vulguem. 

Veuen que si surt bé és una oportunitat i que si no n’estem contents, segur que podem tornar 

com a mínim al punt que estem ara.  

 

Es decideix tirar endavant el contracte amb cuina pròpia amb Fundesplai per un any i valorar-ho 

l’any que ve. De mentre, comissió de reivindicació per reclamar al CEB que es responsabilitzi de 

la cuina i buscar alternatives per si Fundesplai no convenç.  

 

Considerant el temps que s’ha invertit en el tema de la cuina pròpia, es decideix deixar per una 

altra reunió (o fer-ho per altres vies) la valoració del primer any de l’AFA. Es conclou l’assembla. 


