Benvolgut, benvolguda,
Ja han passat 60 dies des que vam començar la recollida de signatures de la
ILPeducació, gairebé una tercera part de tot el temps que tenim per arribar a les 50.000
signatures que, com a mínim, necessitem per portar la ILP al Parlament.
Per tal de poder fer un balanç d'aquests dos mesos, intercanviar informacions, recuperar
els plecs signats i distribuir plecs en blanc, demanar ajut i distribuir torns en la
campanya de Nadal i, en definitiva, donar un nou impuls al projecte,
US CONVOQUEM A UNA REUNIÓ,
de representants d'organitzacions i de fedatàries
EL PROPER dimecres 17 a les 19h,
a l'aula 112 de la Universitat Central (Pl. Universitat)
amb el següent ordre del dia:
.-1r Valoració de la campanya, retorn de plecs i aportacions econòmiques: Des de
la comissió promotora es vol fer una primera recollida de plecs i valorar el ritme de
recollida, així com valorar col·lectivament l'impacta de la ILP sobre el debat educatiu.
Us demanaríem que portéssiu a la reunió tots els plecs que ja teniu signats, per tal de
poder veure en quin moment ens trobem. I, al mateix temps, que us emportéssiu nous
plecs (en tenim 4.000 més per repartir).
I també us demanem, com a organitzacions (les que encara no ho heu fet) i també com
a fedatàries, que ens ajudeu a recollir diners per poder fer una mica més de material de
difusió (tríptics, cartells, pancartes, ets.). En concret, pensem que si cada una pogués fer
una aportació de 10Euros, ens ajudaria molt a finançar les despeses. (Podeu fer l'ingrés
a la compte ES97 2100 0133 5601 0196 9514)
.-2n Campanya de Nadal i manifestació del 20D
Des de la comissió promotora es planteja una campanya de Nadal, basada en recollida
de signatures, especialment amb dues taules a Barcelona (ininterrompudes durant les
festes Nadalenques), però també a la resta del territori.
Campanya d'encartellada amb 5000 cartells. Us adjuntem doodle per torns a les taules
http://doodle.com/xdtcpsbyp8sii72z
.-3er Us informem també que el 20 de desembre a Hospitalet hi haurà un
cercavila/manifestació reivindicatiu per exigir que es deixin de finançar les 10 escoles
de l'OPUS DEI que segreguen per sexe i reben uns 25 milions d'€ a l'any. Us adjuntem
el cartell de la mobilització del 20D.
Us esperem. Entre totes farem possible aquesta educació que volem i necessitem.
Molt cordialment,
Grup promotor ILPeducació

