Barcelona, 16 de març de 2020

Benvolgudes famílies,

Donada la situació complicada en la què estem immersos pel tancament de les escoles
com a conseqüència de les mesures extraordinàries per evitar la propagació del Covid 19,

Us comuniquem que totes i tots els usuaris fixes de menjador de l’Escola Pérez Sala
mantindran durant aquest període de tancament la matrícula vigent en el servei de menjador
activa en la modalitat que estaven utilitzant fins a la data del divendres 13 de març, per tal que
quan es reprengui de nou l’activitat no calgui fer cap nova alta en el servei.

Alhora us comuniquem també que en cap cas realitzarem cap cobrament per tots els
dies de tancament del centre escolar fins a la nova obertura que, encara que avui ens sembli
llunyana, es produirà. Des d’Ecomenja cobrarem del mes de març el servei de menjador en
cadascuna de les modalitats fins el dia 12 de març inclòs, i els dies de final de mes en
l’improbable cas que es reprengui l’activitat escolar després dels 15 dies actuals de tancament.

A partir del dia 13 i fins la data de reobertura som conscients que no podem oferir el
servei de menjador per causa major, i que en qualsevol cas no és per decisió de les pròpies
famílies de forma individual, i per aquesta raó no aplicarem la quota de Fix Malalt o Fix Absent.

Per a aquelles famílies usuàries d’ajuts de menjador, compartir la informació que
disposem que el Departament d’Ensenyament ha garantit la continuïtat de la beca menjador,
però no ens han comunicat de quina manera es farà efectiva la prestació del servei de manera
que pugui complir les mesures preses per l’administració per frenar el Coronavirus, és a dir, que
per la darrera informació que disposem aquest no es farà en el centre escolar, ni el cuinarem
des d’Ecomenja, sinó que seria a través d’altres circuits aliens al centre escolar, i que el propi
Municipi ja ha comunicat o comunicarà directament als usuaris afectats.

Es tracta d’una situació nova, amb un nivell d’incertesa important, dura a nivell
econòmic i, de moment amb cap concreció d’ajuts que suposadament oferirà l’Estat a totes les

persones treballadores afectades per aquests tancaments i aturada sobtats, així com a les
petites i mitjanes empreses com és el cas d’Ecomenja.

Però tot i així sabem que tothom estem afectades i afectats en diferent forma i manera,
cadascú fent front a situacions no desitjades i de dificultats laborals, socials, de salut o
emocionals. Per aquesta raó, malgrat la incertesa ens mantenim ferms en la nostra posició, dins
les possibilitats reals que tenim.
Aprofitem l’avinentesa per agrair-vos la confiança que demostreu cap a Ecomenja, el
nostre equip de treball a l’escola i els valors que humilment volem representar. Confiem que
seguiu menjant saludable, ecològic i de proximitat mentre duri el confinament, aprofitant o
buscant xarxes de compra directa als petits productors que produeixen els nostres aliments, i
que també s’han vist seriosament afectats. Tant de bo de la dificultat actual en puguem extreure
aprenentatges.

Fins ben aviat!!

Joan M Ribas i Maria Cervelló
Gerents d’Ecomenja

