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Les AMPAavancen els diners de les beques de
menjador al no haver rebut encara ni un euro
El consell comarcal del Segrià només va abonar a l’octubre les que devia del curs passat i diu que pagarà
quan rebi el número IBAN de les associacions || Algunes entitats avancenmés de 10.000 euros

EDUCACIÓECONOMIA

S. ESPÍN/J. MARTÍ
❘ LLEIDA ❘ Les associacions de ma-
res i pares d’alumnes que ges-
tionen menjadors escolars al Se-
grià encara no han cobrat ni un
euro en concepte de beques de
menjador corresponents a
aquest curs, malgrat que només
queden tres mesos perquè s’aca-
bi.Així ho va corroborar la Fe-
deració d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya. El seu
portaveu, IsmaelAlfaro, va indi-
car que a l’octubre el consell co-
marcal els va abonar l’import de
l’últim trimestre del curs passat
i va afegir que, des d’aleshores,
no han percebut res més. Per
aquesta raó, les entitats s’estan
veient obligades a avançar els
diners dels ajuts perquè els nens
nens amb beca concedida pu-
guin menjar a l’escola. En alguns
casos, la situació està arribant a
extrems crítics al no poder afron-
tar més la despesa. Els imports
que han avançat varien en fun-
ció del nombre de becats. Per
exemple, l’associació de pares
d’un col·legi el va xifrar en
10.000 euros, mentre que una
altra afirma que superen aquest
import i una tercera va assenya-
lar que en el seu cas són 6.200.
De la quarantena d’AMPA de la
capital, gairebé trenta gestionen
els menjadors escolars.

El president del consell co-
marcal del Segrià, Pau Cabré, va
afirmar ahir que no han efec-
tuat les transferències de l’im-
port corresponent a les beques
de menjador a les associacions
de pares perquè aquestes no els
han enviat encara l’anomenat

codi IBAN que a partir d’aquest
any substitueix el número de
compte. Cabré va afirmar que
els l’han reclamat diverses vega-
des i que quan el tinguin, “la
transferència és automàtica”.Al-
gunes AMPA van qualificar
d’“excusa” aquest argument i
una va indicar que ja van comu-
nicar el seu número IBAN. El
consell encara no ha pagat les
beques, però en canvi va apro-
var penalitzar els ajuntaments
morosos com a mesura de pres-
sió perquè tinguin al dia els pa-
gaments amb la corporació co-
marcal.

MOBILITZACIONS

ITMAR FABREGAT

Un aula mig buida ahir en un institut de la capital del Segrià.

❘ BARCELONA ❘Un centenar de de-
legats sindicals es van concen-
trar ahir davant de la conse-
lleria d’Ensenyament, a Bar-
celona, per reclamar la “reti-
rada immediata” del decret de
plantilles i de provisió de llocs
de treball.Aquesta nova nor-
mativa, aprovada dilluns pel
Consell Executiu, faculta els
directors d’escoles i instituts
públics a elegir el 50% dels
professors per cobrir les va-
cants, i el 100% en cas de cen-
tres desfavorits. En la mobi-
lització van participar-hi re-
presentants d’USTEC-STEs,
CCOO, UGT i Aspepc, que
van portar pancartes amb le-
mes com“A dit, no” i que de-
manaven la dimissió de la con-
sellera d’Ensenyament, Irene
Rigau.

El decret s’aplicarà ja als no-
menaments d’estiu de docents
de cara a començament del
pròxim curs i afectarà també
les escoles oficials d’idiomes i
les de formació d’adults. Els
directors podran elegir la mei-

tat dels professors de totes les
vacants que es vagin generant,
fins i tot les substitucions tem-
porals.

La portaveu d’USTEC-
STEs,Anna Elvira Sánchez, va
reivindicar una selecció del
personal “transparent, objec-
tiva i amb control democrà-

tic”. “S’està qüestionant que
les persones que treballem a
l’ensenyament estiguem prou
capacitades”, va remarcar.
Marc Sangüesa, de CCOO, va
demanar la retirada del decret
al considerar-lo “enormement
perjudicial perquè genera in-
defensió”.

Protesta contra el decret de plantilles
Critiquen que el director esculli el 50% de docents de les vacants

Arranquen les obres del centre de
salut mental de Copa d’Or
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Viatjar en AVE amb les millors
ofertes, més barat que l’autocar

p.10

La protesta davant la conselleria d’Ensenyament.

LAURA FÍGULS/ACN

SITUACIÓ CRÍTICA

Algunes associacions de
pares viuen una situació
crítica, ja que no poden
avançar més diners

Seguiment
minoritari de la
vagad’alumnes,
exceptea l’FP

■ El departament d’Ensenya-
ment va xifrar en un 19 per
cent els estudiants de secun-
dària de Lleida que van se-
cundar ahir la vaga convoca-
da pel Sindicat d’Estudiants
a tot l’Estat, que continua
avui. En general, va tenir mol-
ta més repercussió a l’FP que
a l’ESO i el batxillerat.Així,
l’aturada va ser majoritària
entre els estudiants d’FP del
TorreVicens i del Josep Lla-
donosa,mentre que a l’Esco-
la delTreball va ser del 50 per
cent.Al MàriusTorres, el se-
guiment a ESO i batxillerat
es va situar entre el 20 i el 40
per cent segons els cursos.A
Catalunya, la major incidèn-
cia es va registrar a Barcelo-
na ciutat (65%) i Terres de
l’Ebre (70%).

DADA

1.755
BECATS INICIALMENT

El consell comarcal del Segrià va
rebre 2.433 peticions de beques,
i inicialment en va acceptar 1.755.

DETALLS

Llista d’espera

❚ A començament de curs hi ha-
via 500 nens a l’espera de beca
que complien els requisits. Ense-
nyament va concedir després cent
beques més i va seguir reduint la
llista fins als 258 que queden ara.

Requisits econòmics

❚ Les bases per demanar beques
fixen uns ingressos màxims de
1.195,14 €mensuals per a una fa-
mília composta per dos adults i
un nen. També puntua la compo-
sició familiar (nombrosa o mono-
parental, per exemple) i la situa-
ció sociofamiliar

Ajuts compactats

❚ Els ajuts del 50% del cost del
menjador (6,5 €) es poden com-
pactar.


