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Resum:

Ja fa molt temps que ningú parla dels Menjadors Universitaris del Campus Diagonal, tot i que se sap que aviat seran tancats. Davant d'això,

la Federació UB de l'AEP va preparar un document pel Claustre del passat 30 de maig amb el que pretén reobrir el debat. Cal entendre que

la pèrdua dels Menjadors suposa un greu problema per l'alumnat, el professorat i el PAS però també, i molt especialment, pels treballadors i

treballadores d'aquest servei.

  

Pel manteniment dels Menjadors Universitaris! Prou retallades als serveis públics!
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Ja fa molt temps que ningú parla dels Menjadors Universitaris del Campus Diagonal, tot i que se sap
que aviat seran tancats. Davant d'això, la Federació UB de l'AEP va preparar un document pel
Claustre del passat 30 de maig amb el que pretén reobrir el debat. Cal entendre que la pèrdua dels
Menjadors suposa un greu problema per l'alumnat, el professorat i el PAS però també, i molt
especialment, pels treballadors i treballadores d'aquest servei.
  
Pel manteniment dels Menjadors Universitaris! Prou retallades als serveis públics!
    

  

Intervenció dels claustrals de l'AEP
 
Interrogants sobre els menjadors universitaris del Campus Diagonal
  
Fa temps que se sap que els menjadors universitaris del Campus Diagonal desapareixeran. És
només qüestió de temps. El motiu, segons sembla, és el següent. Per una banda, els menjadors són
deficitaris per a la Universitat de Barcelona. Per altra banda, l'edifici on s'ubiquen els menjadors té
un informe de seguretat i qualitat clarament negatiu, sobretot pel que fa a l'estat de les cuines, fet
que implica un risc important per als treballadors i usuaris. A tot això s'hi suma una manca
d'inversions atesos els objectius del Pla d'organització territorial de la Universitat de Barcelona: Pla
Horitzó 2020 que, entre d'altres, comprèn l'obertura del carrer de Llorens i Artigàs fins a la connexió
amb l'avinguda de Gregorio Marañón que haurà de passar per on hi ha ara els menjadors. Dit d'una
altra manera, que si s'hauran de fer obres ben aviat a la zona, no val la pena invertir en la millora
d'unes instal·lacions que s'han d'enderrocar. Bé, no contradirem ara aquesta sàvia gestió dels
recursos.
  
Tanmateix, la informació és difusa i poc difosa. Davant del que hem exposat, no paren de sorgir-nos
interrogants i el tema ens preocupa cada cop més. Per exemple, ningú sap si els menjadors seran
traslladats a algun lloc o desapareixeran definitivament. Així mateix, ningú sap quan s'esdevindrà tot
això. Tampoc se sap si seguirà havent-hi l'opció de menjar a preus assequibles.
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Si anem una mica més enllà, i fem algunes hipòtesis, arribem a les següents conclusions:
  

 Si els menjadors no es reubiquen, hi haurà un dèficit en l'oferta d'un servei més que necessari.
Ha de tenir-se en consideració la quantitat d'estudiants que, pel seu nivell de vida, els menjadors és
la seva única opció viable per a menjar un àpat com cal (que no un entrepà). A més, els menjadors
ofereix un servei veritblement públic a la comunitat universitària gestionat directament per la
Universitat, no com les empreses privades (entre elles el Grup Soteras) que, per mitjà d'una
concessió, reemplacen la prestació d'aquest servei. Això és, sobretot quan s'ha demostrat que el
servei i els preus ofertats per aquestes empreses no són ni de lluny comparables amb els d'un servei
públic de qualitat, una insinuació de privatització.
  

 Si la decisió és reubicar els menjadors, aleshores ens hem de preguntar on aniran a parar i quan.
Abans de l'enderrocament, sembla que no podran ser construïts de nou, de manera que el servei
quedarà anul·lat durant un període de temps. I, si la UB té el dèficit acumulat que té, és de preveure
que aquest període -i perdoneu-me l'analogia matemàtica- tendeixi a l'eternitat. I quan siguin
operatius de nou, s'haurà de veure si compleixen les garanties mínimes de seguretat i qualitat que
ara no complia, si el personal té uns contractes justos, si la capacitat és suficient, on estaran situats,
etc.
  
Bé, tot això ens porta a demanar a l'equip de govern el següent:
  

 Un exposició clara i concreta de la situació, amb els seus antecedents i les seves causes, de
manera que tota la comunitat universitària se'n faci ressò.
  

 L'explicació detallada, amb pressuposts i calendari, del projecte d'enderrocament dels menjadors
i les conseqüències que comporta. La planificació a curt i llarg termini dels nous menjadors, si és
que existiran, tenint en compte que, en aquest cas, caldrà construir els nous menjadors abans
d'enderrocar els vells, per evitar que es produeixi el buit en el servei, que ja hem comentat.
  

 El compromís de seguir prestant un servei de menjador públic i de qualitat, bé sigui amb la
reubicació dels menjadors actuals o bé a través d'altres propostes (revisió o supressió de les
concessions als serveis de restauració de les diferents Facultats per tal que tothom en cada Facultat
pogués accedir a aquest servei de menjador, ...) que seran, juntament amb el Pla Horitzó 2020,
degudament debatudes per aquest Claustre i tota la comunitat universitària.
  
Esperem, doncs, que l'equip rectoral emprengui, tan aviat com sigui possible, les accions més
escaients en línia amb les reflexions que s'han exposat.
  
Associació d'Estudiants Progressistes
  
30 de maig del 2008

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 3/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat

