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El curs escolar s’inicia amb l’atorgament de 216 beques menjador

Divendres 30 de setembre de 2022

Per onzè any consecutiu, l’Ajuntament aporta un pressupost extraordinari per
complementar els ajuts atorgats per la Generalitat a través del Consell
Comarcal

El curs 2022-2023 ha començat amb l’atorgament de 216 beques de menjador
atorgades a famílies amb infants escolaritzats. El Consell Comarcal del Vallès
Occidental és qui s’encarrega de gestionar el pressupost que el Departament
d’Educació de la Generalitat dedica a aquest àmbit, mentre que l’Ajuntament de
Castellar del Vallès hi ha fet, per onzè any consecutiu, una aportació extraordinària
del voltant de 30.000 euros. Aquest import es destina a complementar els imports
d’algunes de les beques ja atorgades o a ampliar el nombre de famílies beneficiàries
que tot i patir una situació de vulnerabilitat no compleixen amb els requisits
establerts per la Generalitat.

En total, el Consell Comarcal ha rebut 271 sol·licituds de població castellarenca.
D’aquestes, s’han atorgat 199 ajudes, de les quals 196 compten amb un finançament
d’un 70% del cost de menjador i 3 amb un finançament del 100%. A més,
l’Ajuntament ha complementat l’import de 10 beques que inicialment eren del 70%
i que rebran finalment una subvenció del 100%, i finançarà directament la totalitat
del cost de menjador d’unes altres 7 famílies que inicialment no havien accedit a
l’ajut.

La Regidoria d’Atenció Social també valorarà en els propers dies 20 sol·licituds més
que s’han presentat fora de termini. El servei recorda que durant tot l’any les
famílies amb necessitats socioeconòmiques poden continuar sol·licitant beques
menjador.

Les dades d’aquest mes de setembre indiquen que aquest curs hi haurà un increment
del nombre de beques menjador respecte l’any anterior. L’informe Ajuts individuals
de menjador al Vallès Occidental, publicat per l’Observatori del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, indica que el curs passat es van concedir 210 ajuts de beques
menjador a Castellar del Vallès.

Segons el mateix informe, el curs 21-22, la taxa d’incidència municipal (percentatge
d’alumnat que rep un ajut respecte al total d’alumnes de la vila) és del 10,8% per
l’alumnat d’infantil i primària. La mitjana a la comarca és del 22,8%.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès,
Ignasi Giménez, apunta que “el menjador escolar és una eina clau en la
compensació de desigualtats” i que “els ajuts de menjador tenen un paper clau
en la millora de les pautes d’alimentació saludables i sostenibles, potenciar
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comportaments i habilitats adequades a taula, en fomentar hàbits d’higiene i
en promoure l’autonomia i la responsabilitat en els processos de l’entorn de
l’àpat”.
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