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El menjar de les escoles és retallable?

Les beques de menjador
són un bon exemple dels
silencis mediàtics que
protagonitzen l’actualitat
social: coses que passen i

nosesaben,cosesquepasseninomés
en parlen els que les pateixen. Mal-
grat tenir poc ressò, res evita que des
d’inici de curs les escoles de Catalu-
nyaestiguinvivintunautènticdrama
quotidiàalvoltantdelesanomenades
beques de menjador. Es tracta de les
ajudesindividualspelserveide
menjador que sol·lici-
tenlesfamíliesamb
dificultats socioe-
conòmiques i les
famílies amb difi-
cultats geogràfi-
ques d’accés a l’es-
cola. El finança-
ment d’aquestes be-
ques va a càrrec del
pressupost del de-
partament d’Ense-
nyament de la Gene-
ralitat de Catalunya, si
bé la gestió de les aju-
des l’assumeixen els
consells comarcals.
L’actual context de
retallades ha pro-
vocat que en-
guany la confir-
mació de la
quantia pressu-
postària del go-
vern català no arri-
bésfinsalasetmana
passadaalsconsells
comarcals, tot i
que el curs es
va iniciar al se-
tembre, fa set
mesos. Davant
la llarga espe-
ra, alguns con-
sistoris com
l’Ajuntament
d’Hospitalet
havien optat
peravançarels
diners. De la
mateixa ma-
nera, algunes
AMPA havien
assumit la despesa pendents de l’ar-
ribada de les ajudes. Finalment, les
beques de menjador van arribar la
setmana passada i, com tots els indi-
cis deixaven entreveure, les retalla-
des es van afegir al retard.

Enmig d’assemblees nacionals,
Eurovegas, indults i un llarg etcète-
ra, el silenci mediàtic al voltant de
les beques menjador no evita el con-
junt de problemes socials que emer-
geixen quan els diners arriben tard
i són escassos. Quins són aquests
problemes socials?

El primer problema és el de caràc-
terassistencialisorgeixambelretard
de les beques menjador. Més enllà de
lesfamíliesquesol·licitenl’ajudaper-
què viuen lluny del centre escolar, la
majoriadefamíliessol·licitantstenen
una situació socioeconòmica adver-
sa. Entre aquestes n’hi ha que viuen
situacions extremes en què és difícil
assegurar un mínim de condicions
nutricionals als fills, als quals només
es pot garantir un plat d’arròs per di-
nar i un altre per sopar. Aquestes si-
tuacions s’han accentuat per la crisi

econòmica i es fan paleses, sobretot,
a les escoles situades als barris més
desafavoritsdelesciutats.Peralsfills
d’aquestesfamílieselretardenlesbe-
ques menjador suposa, una vegada
més, ploure sobre mullat. Des d’un
punt de vista de les desigualtats so-
cials en salut, està demostrat que els
dèficits en la qualitat alimentària
d’infants i joves passen factura al cap
del temps. En la vida d’un infant de
cinc anys passar set mesos menjant
arròs té un cost per a la salut.

El segon problema és el de caràc-
ter social i sorgeix quan les retallades
s’apliquen a les beques de menjador.
Paradoxalment, el context de crisi
econòmica explica per què, en com-

paració amb els cursos anteriors, hi
ha hagut més famílies que han sol·li-
citat l’ajuda, però menys dotació
pressupostàriaperpartdelaGenera-
litat. Aquest decalatge entre deman-
da i oferta s’ha traduït en un conflicte
social en moltes escoles on les famíli-
es amb més dificultats han entrat en
competència per uns recursos escas-
sos. L’origen de les famílies no ha
quedatalmarged’aquestacompetèn-

cia,demaneraqueelconflicteeco-
nòmic s’ha percebut com

un conflicte cultural.
Com explica la teoria
sociològica del cap de
turc, els prejudicis fan
que l’immigrant sigui

vist com el competidor
i l’origen de tots els
mals de la classe treba-
lladora autòctona. En-
frontats per la misèria,
es culpabilitza l’igual,
es fragmenta la consci-
ència de classe i s’obli-
da que l’origen del pro-
blema és fruit d’una de-
cisió política.

El tercer problema és
el de caràcter laboral. El

retard i la retallada de les
beques de menjador

tenen costos labo-
rals per a les em-
preses de càtering i
per a algunes famíli-

es. D’una banda,
moltes empreses que
s’encarreguen del
servei de menjador
escolar s’han vist
obligades a reduir
part del personal
amb el retard de les
beques: era insos-
tenible mantenir
tres monitors de
menjador per a
quinze nens. A
més, l’arribada de
les beques no ha
estat una garantia
per tornar a con-
tractar tot el perso-
nal acomiadat ate-

sa la reducció del número d’alumnes
becats. Aquest curs els menjadors no
estan tan plens com el curs passat, ni
pel que fa als alumnes ni pel que fa al
personal laboral. D’altra banda, el re-
tard en les beques també implica cos-
tos laborals per als pares i, sobretot,
les mares aturades que porten els
seus fills a l’escola pública. Mentre
esperaven que arribés l’ajuda per al
servei de menjador, tenien limitada
la seva disponibilitat per cercar feina
perquè a les dotze havien d’anar a re-
collir les criatures, fer-los el dinar,
portar-les a l’escola a les tres i anar-
les a recollir a dos quarts de cinc.

Silenciar el conjunt de problemes
assistencials,socialsilaboralsqueen-
voltenelretardilaretalladadelesbe-
ques menjador no és una casualitat.
Si ja és difícil fer sentir la veu dels
col·lectius socials que pateixen l’es-
cassetat dels recursos materials bà-
sics, encara ho és més quan el col·lec-
tiu afectat està enfrontat interna-
ment perquè els seus membres pen-
sen que l’enemic és el que està en la
mateixa situació.
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En algunes escoles
les famílies amb més

dificultats han entrat en
conflicte per les beques de
menjador. El cap de turc:
les famílies immigrants


