FAQ’s · BARCELONA

STOP LLEI CELAÁ · MANIFESTACIÓ DIUMENGE DÍA 20 · 10.30H A L’AVINGUDA Ma CRISTINA

RESUM
▪
▪

▪
▪

Ens manifestem per protestar contra la LOMLOE coneguda com a Llei Celaá.
La manifestació està organitzada per la plataforma MES PLURALS formada per mares i
pares de l’escola concertada catalana. No hi ha partits polítics associats a aquest
moviment perquè és un moviment cívic de pares i mares.
Aquest diumenge 20 de desembre de 2020 entre les 10.30 i les 13.30h
El recorregut es preferentment en cotxe des de l’Av. Ma. Cristina / Plaça Espanya. Si
tens dubtes d’on es farà la teva manifestació més propera pots entrar
a mesplurals.cat i descarregar tots els cartells i lemes de la manifestació a Kit de
campanya.

QUÉ REIVINDIQUEM?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reivindiquem un sistema educatiu gratuït, inclusiu, plural i excel·lent. La LOMLOE no ho
resol. La pluralitat al sistema educatiu. La LOMLOE aposta només per la pública.
Reivindiquem la defensa de la LEC pel que fa a la complementarietat de la concertada. La
LOMLOE l’elimina.
Reivindiquem el dret preferent dels pares i mares a triar l’educació dels nostres fills i filles.
La LOMLOE la dificulta.
Reivindiquem que tenir en compte la demanda social és el millor per a la pluralitat, la
diversitat i la llibertat. La LOMLOE l’elimina.
Reivindiquem el dret a triar una escola concertada, en igualtat de condicions. La LOMLOE
posa les eines per eliminar-la.
Reivindiquem el dret a triar el projecte educatiu que vulguem per als nostres fills i filles.
Reivindiquem que se’ns escolti. Durant tot el procés obert des del gener, no s’ha escoltat
realment els pares i mares. Reivindiquem que no es faci una llei cada pocs anys. La
LOMLOE és la vuitena en democràcia i això no ajuda a estabilitzar el sistema educatiu.

COVID i DRET de REUNIÓ

▪
▪

▪

▪

Puc venir de fora de Barcelona? Si. El dret de manifestació està emparat especialment.
Puc anar a una manifestació fora de la meva comarca o municipi? Sí! Segons la Resolució
SLT / 3268/2020, de 12 de desembre, les restriccions de cap de setmana no s’apliquen en
els supòsits de manifestació i reunió. Per tant, no hi ha cap mena de dubte que es pot anar
des de qualsevol punt del territori a exercir aquest dret fonamental.
Necessito alguna documentació si surto de la meva comarca? Sí. Només has d’entrar
i omplir aquest formulari de la Generalitat. Trigaràs menys de dos minuts.
Un cop dins,
marca l’opció certificat d'entrada i sortida del municipi i prem l’opció: Qualsevol altra
activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada. S’obrirà un camp on et recomanem
posar: Exercir el dret de reunió i manifestació reconegut a la Resolució SLT / 3268/2020, de
12 de desembre. Els codis postals de la manifestació a Barcelona que et demanaran és el
08014.
Puc anar sense màscara? No. En cap cas es pot anar sense màscara per les vies públiques.
Estem enmig d’una pandèmia i s’han de seguir totes les recomanacions sanitàries.
Tanmateix, al ser una manifestació en cotxe, si dins d’un vehicle hi van persones que
resideixen en un mateix domicili – mentre hi romanguin en tot moment i sense compartir
espai amb altres persones- poden anar sense màscara.

Per tant, durant el cap de setmana es pot canviar de comarca si la intenció de les persones és
assistir a les manifestacions. Això no vol dir que no s’hagi de seguir cap recomanació. Estem
enmig d’una pandèmia i s’han de seguir totes les indicacions de les autoritats sanitàries i
d’ordre per tal d’aconseguir que totes les manifestacions siguin segures. Tanmateix, animem a
tothom a venir el diumenge 20 de desembre a les 11:00 a totes les manifestacions i duent la
màscara i gel hidroalcohòlic.
COM COL·LABORAR
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Que haig de fer abans de la manifestació? Explica perquè aquesta llei és una injustícia que
vulnera els nostres drets com a pares i empobreix la oferta educativa. Convida als teus
pares, avis, amics, coneguts a participar a la manifestació d’aquest diumenge. A més a
més, posa’t a disposició de l’AMPA del teu col·legi per saber si pots col·laborar en alguna
cosa.
Què puc fer el dia de la manifestació per ajudar en alguna cosa? Pots ser a les 10.00 h a
l’Av. Ma. Cristina per ajudar a inflar globus i repartir cartells. Pots ser un reporter que ens
ajudi a tenir fotos i vídeos per repartir als mitjans i publicar-los al web.
Puc portar les meves pancartes? I tant. I millor que cadascú en porti!!!. Els eslògans són
aquests:
▪ Jo Trio Escola
▪ Protegim la concertada Més plurals
▪ Mis Iguals
▪ més lliures
Puc portar botzines i xiulets? Totes les que vulguis. Es una festa cívica.
Puc portar banderes? Les de color carabassa que vulguis. Només reivindiquem el manifest
de la plataforma, i aquest és el seu color. Evitem altres colors, així se’ns identifica
perfectament des de qualsevol angle o pla. Som carabassa!! Evitem també qualsevol altre
bandera que es pugui relacionar amb una ideologia, partit polític o sentiment que no tingui
res a veure amb la manifestació.
Qui s’encarrega de coordinar les mares i pares. Els diferents AMPAs dels col·legis estan
liderant els aspectes logístics. Cada Ampa hauria d'aconseguir un megàfon, eslògans,
música, etc...

LOGÍSTICA i RECORREGUT
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

On serà la mobilització? A Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i a Igualada.
A quina hora i a on ens trobem?
10.30 h a l’Av. Ma Cristina sota les fons de Montjuic
11.00 h Inici de la Manifestació a l’Av. Ma Cristina / Plaça Espanya de Barcelona
13.00 h es llegirà un manifest a la Plaça Espanya / Av. Maria Cristina
13.30 h. Final
Per quin lloc va la mobilització a Barcelona? El recorregut serà des de la plaça d’Espanya,
avall per l’avinguda del Paral·lel fins arribar a la plaça del Carbó i girar cua de nou amunt
per l’avinguda del Paral·lel, fins a la plaça d’Espanya. Farem el recorregut tants cops com
sigui possible, fins a l’hora de la lectura del manifest, a les 13:00, que els carrers han de
quedar lliures per a la circulació general.
Puc reunir-me amb altres assistents en altres punts? I tant!!. Per fer pinya i organitzar
l’enganxada de cartells als cotxes!! Cal ser a Plaça d’Espanya cap a les 11 per a la sortida.
Per on és millor arribar-hi? Abans de les 10:30, des de qualsevol destinació, ja que la plaça
d’Espanya és molt accessible des de tots els punts cardinals. A partir de les 11, es
recomana accedir des del Carrer Tarragona, Gran Via o bé la mateixa Av. Maria Cristina
Es pot venir en qualsevol vehicle? Depèn. Entenem que el terme vehicle té una varietat
molt ample d’interpretacions. Per tal de respectar les mesures de seguretat creiem que és
convenient que la gent vagi en cotxe, moto o bicicleta.
S’apliquen les mateixes restriccions a tots el vehicles? No. En el cas de les bicicletes o les
motos s’han de respectar degudament les distàncies de seguretat d’1.5 metres de
distància entre assistents i portar en tot moment màscara.
Com he de circular? Amb molt de respecte. Amb molta calma.

COMUNICACIÓ
▪
▪
▪

▪
▪

Hi ha algun vídeo que expliqui la nostre protesta i perquè ens mobilitzem?
https://youtu.be/yJEE5uq25Pw
Es llegirà algun manifest? A les 13:00 es llegirà un manifest a la Plaça Espanya / Av. Maria
Cristina
Puc tuitejar? Naturalment! T’animem a fer-ho activament!!! Amb fotos o vídeos que facin
patxoca i representin totes les nostres reivindicacions!!
o Twitter: @mesplurals
o Instagram: @mesplurals
o Amb les etiquetes
o #StopLeyCelaá
o #JoTrioEscola
o #mesplurals
Es llegirà algun manifest? A les 13:00 es llegirà un manifest a la Plaça Espanya / Av. Maria
Cristina
Tindrà cobertura mediàtica? Sí, diferents mitjans en paper, ràdio i de televisió cobriran la
manifestació. Igualment, la plataforma MES PLURALS farà un seguiment per les xarxes i
gravarà la mobilització.

▪

Si la premsa em fa preguntes, què puc dir? Reivindiquem un sistema educatiu gratuït,
inclusiu, plural i excel·lent. La LOMLOE no ho resol. Reivindiquem la pluralitat al sistema
educatiu. La LOMLOE aposta només per la pública.

