L'Ajuntament de JonJera admet
que el senrei de menjador de
I'eseola pública té mancances
Anna Palomé vol que l'empresa ho solucioni
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- La regidora d'En~
senyamen.t de I'Ajuntament de
Tordera, Anna Palomé, ha admes
que el selVei de menjador escolar
de I'escola pública Ignasi Iglésias
té mancances, tot i que ha deixat
cIar que el menjar que se selVeix
esta en bon estat. Des d'aquest
curs, el selVei de menjador escolar
cle Tordera el porta una empresa
de selVei d'apats, igual com passa
en altres centres del Maresme.
Palomé, que dimarts va dinar al
menjador de l'escola acompanyada de l'assistent social, ha posat
com a exemple que el dinar, en
alguna ocasió, arriba fred. La regidora d'Ensenyament explicara
aquests problemes al Consell Comarcal i a I'empresa que s'encarrega del selVei i no descarta
buscar altres sistemes de gestió
si no se soluciona el problema.
«Evidentment, si el selVei continua amb mancances ens haurem
de plantejar una altra forma de
gestió que sigui millor», va as-

segurar. Precisament, en I'últim
pie municipal la regidora Carme
Fernández, del PSC, va assenyalar
que havia rebut queixes de I'actual
selVei de menjador.
L'Associació de Pares d'Alumnes de I'escola pública Ignasi Iglésias havia assumit fins ara el selVei
de menjador escolar. Per diferents
problemes, I'APA va decidir abandonar el selVei, que ha passat a
mans del Consell Comarcal. Aixü
ha suposat un increment del preu
del selVei, que ha passat de 550
pessetes al dia a costar-ne 675.
Aquestaugmentde la tarifa també
s'ha notat en el nombre d'alurnnes
que es queden a dinar al centre
escolar. Mentre que a finals del
curs passat hi havia uns 60 alumnes que es quedaven a dinar a
l'escola Ignasi Iglésias, actualment
només n'hi ha una vintena. La
directora de l'escola pública, EulaIia Olaya, també va manifestar
que el selVei de menjador que
ofereix el centre té deficiencies
que s'hán de resoldre.

