
Acta de la Plataforma d’ensenyament de Mataró

Data; dijous dia 31 de març
Lloc;  al MEM
Hora;  17:30

Assistents;  Encarna , CCOO;  Llibertat, CGT i Marc Casanovas d’USTEC;  grups municipals;  
Carles Porta d’ERC i Jesús de VolemMataró;  Carles C, Bernat A i Pep S, com a  AG;  Marc J 
AV Rocafonda, Joan Lleonart i Juliana MEM.  
S’excusen; AMPA de l’Escola Cirera; Joanna B , AMPA M Solà;   GM,  ICV i CUP i PAPAC.

Acords; 
Preparació de la manifestació; 
-Lloc; nou parc central 
- divendres dia 15 d’abril 
- concentració al nou parc central a les 5h
 -inici de la mani, a les 6h
- objectiu; aconseguir la màxima participació 

*prèvia; des del grup Inspira’t, ens proposen de reunir-nos aquest dissabte a les 4h a 
Can Fugueroles,  per tal de preparar com fer la representació del mapeig el dia 15. 
Assistirà a la  reunió en representació de la PEM,en Joan Lleonart 

Procediment; 
-Mentre va arribant la gent, s’enganxaran els cartells en uns  plafons que les persones 
assistents a la mani,  alçaran al llarg del recorregut.
- Presentació del mapeig per part d’Inspira’t
- “fresa” de la Batuka de Rocafonda,

Qui fa què; 
-En Joan, ens presentarà la proposta de manifest, 
- les persones representants dels sindicats, faran la pancarta amb el lema del cartell. 
signada per la  PEM i a sota, la resta de components de la plataforma. NO es portaran 
cap signe identificatiu (banderes...)
- portar amplificador, Juliana
- convocar a la premsa, MEM
- fer un full en blanc per recollir signatures d’adhesió al manifest en el parc nou, el 
MEM 
- permís mani; MEM
- fer arribar la informació i els cartells als centres educatius; ho faran els representants 
sindicals. CCOO i CGT a primària, USTEC a secundària i la Juliana parlarà amb les 
Escoles Bressol. 
- correu difusió als centres; segurament ho rebran per tres bandes, NO PASSA RES.
Ho enviarà el MEM , els sindicats i FAPAC
En el correu que se’ls hi enviï, els hi demanem que si els hi és  possible,  portin algun 
gegant. 
-Entre la Virgínia, la Joanna  i en Carles, es posaran en contacte amb les AMPAs per 
assegurar la màxima participació a la mani.



Arribada  davant de l’ajuntament; 

-Actuació lúdico- musical a càrrec d’en Pep Sivilla i altres. Per aquesta actuació tots els 
aparells necessaris els portarà  el mateix grup.
- Lectura del manifest, ho farà en Carles Canal
- lliurament del manifest i signatures d’adhesió al registre. Ho farà el MEM
- l’endemà, es farà arribar a SSTT.

Altres; 
- En Joan farà un google enquesta, el qual es podran fer  adhesions  al manifest en 
caràcter individual o com a grup,  a part de fer-ho també en paper.
- El  manifest arniarà signat com a PEM i AG
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