
Acta de la coordinació de la Plataforma en defensa de l’ensenyament a  Mataró.

Data; 28 de gener
Lloc; MEM
Hora; 2/4 de 6

Assistents; Maria S- CUP; Llibertat-CGT;  Elisenda i  Virgínia- AMPA Cirera; Encarna- CCOO; Joan L; 
Conxita- ICV; Jesús E-VM; Joanna B i Carles C-AMPA M Sola i Juliana B-MEM.

Ordre del dia; 
1-Valoració de la xerrada 
2- convocatòries ST
3- convocatòria AG
4- proposta de resolució al ple de febrer.
5- FAPAC 
6- Mobilitzacions

1-Valoració de la xerrada
Valoració molt positiva, tant d’assistència com de format. Es varen recollir unes 100 signatures entre 
totes   les persones assistents. Un aspecte que es valora positivament, va ser la presencia del regidor, 
hagués pogut no assistir-hi... 

la FAPAC també s’adhereix a la signatura i sol·licita incorporar-se a la Plataforma.  

2- convocatòries ST
l’AMPA de l’Àngela  Bransuela, ha rebut una convocatòria de SSTT,  per dijous dia 4 a les 10h del matí. 
Des de l’Escola se’ns convida  a participar-hi. Després de valorar-ho des de la Plataforma, acordem 
assistir-hi només com a oients. Hi serà en representació de la Plataforma, la Llibertat de CGT.

2.1 la Plataforma també sol·licitarà una entrevista al Dr. del SSTT, a través d’una carta que s’entrarà 
demà per registre. Es farà servir el mateix model de carta que han enregistrat les AMPAs i les famílies. 
Tant si ens concedeixen l’entrevista com no, es farà una roda de premsa.  
  
3- convocatoria AG
Avui hi ha una convocatòria de l’AG a la qual hi assistiran 3 representants de la PEM. En el marc de la 
trobada, les persones  representants, presentaran  la Plataforma, i mostraran la voluntat de sumar en el 
moment de fer qualsevol mobilització i sobre tot, no enviar convocatòries diverses als centres (AMPAs i 
docents), això pensem que ens afebleix més que no pas ens reforça, perquè la gent no entén que dos  
moviments socials,  que en principi volen el mateix,  que és el millor per a  tot allò que faci referència a 
l’Educació a la nostra ciutat, es faci per separat. Tots els agents  (educació CUP, AG, PEM ) ens hem 
d’aglutinar per aconseguir l’objectiu que volem. Des de la PEM hem d’exposar de forma clara la nostra 
lluita que ens hem traçat i intentar de compartir-la. 

4- proposta de resolució al ple de febrer
 En el proper ple del dia 4 de febre, es presentarà una pdr, sobre la Planificació escolar. Aquesta 

pdr, la presentaran els grup municipals de; VM, IVC , ERC i la CUP. En el marc del Ple, prendrà la 
paraula, en nom de la PEM una representant de l’AMPA de Cirera. És demanarà la intervenció 
en nom de la PEM i de l’AMPA per poder garantir una intervenció, ja que es possible que al no 
estar constituïts ens la deneguin com a PEM.

5- FAPAC 

la FAPAC s’instal·larà al MEM amb  un despatxet, hem recuperat un espai de coordinació proper que 
antigament ja existia i que  darrerament s’havia  perdut. Aquest és un pas molt important per a les 
AMPAs i també per a nosaltres, ja que ens pot ajudar molt com a PEM, en el sentit de; 

 recuperar  la coordinadora d’AMPAs
Ara caldrà es collir una persona que faci de coordinadora de totes elles.



6- Mobilitzacions
Cal cercar la forma de fer visibles les mobilitzacions, sobre tot en els centres educatiu.

Proposem;
Fer-ho a través de les xarxes,  Facebook  (ho farà la Maria i del Twiter (ho farà en Joan Lleonart )

De totes les actuacions que portem a terme, ( campanyes amb cartells...) caldrà enviar-ho en format  pdf
als centres educatius perquè s’ho puguin imprimir i penjar-ho.  Caldria tenir una persona a cada centre,
que sapiguem que en pugui fer un seguiment i assegurar que s’acaben penjant els cartells.
 

 el dia 10 de març, esta prevista de fer una xerrada sobre el mapa escolar a la Fundació Milloro. 
Caldre fer cartell i difusió per la xarxa. 

 Cal començar a mirar ponents.
 Cal mirar com podem tenir recursos per finançar cartells i accions ( proposta de posar bar o 

alguna altra idea el dia de la festa de l’educació)
 Els representants del SEPC, estan treballant amb  una proposta de logo per la PEM.

Data de la propera trobada; dia 11 a 2/4 de 6 al MEM


