
 

Accions en centres, 
ciutats i comarques  

 
En aquest espai publicarem les 
accions i activitats unitàries i les que 
ens arriben dels centres i 
plataformes comarcals de la 
convocatòria de la vaga. 
Feu-nos arribar les vostres activitats 
a: stepv@intersindical.org 
 

 

DIA CENTRE/ENTITAT ACCIONS 

Març-
abril 

PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT 
PÚBLIC D’ALACANT 

- Tancada a l’IES Badia de Baver el 24 de març 
- Actes públics informatius el 30 de març. La 
Plataforma promourà debats amb els motius de 
l’atur educatiu del 28 d’Abril.  
- Concentració a la porta de la Direcció 
Territorial d’Educació, carrer Carratalá, 47 
d’Alacant, el pròxim 1 d’abril a les 19h. 

30 
març 

AMPA IES LA PATACONA 
D’ALBORAIA 

Manifest de convocatòria de la vaga: 
http://ampapatacona.wordpress.com/ 

Març-
abril 

PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT 
PÚBLIC D’ALCOI 

- Tancades a centres d’Alcoi (18h a 20h): 
· Dilluns 30 març en el CP El Romeral 
· Dijous 2 abril a les aules verdes del CP 
Miguel Hernández 
· Dilluns 6 abril a l’IES Pare Vitòria 

- Concentració 28 d’abril a les 12h (plaça 
d’Espanya) 

1 abril PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT 
PÚBLIC D’ELX 
http://noalaconcertacion.blogspot.com
 
 

Tancada al CP Hispanidad d’Elx a les 19h. 
Assemblea comarcal per a informar sobre la 
negociació i presentar les mobilitzacions 
previstes a la comarca. Tallers de jocs 
cooperatius i danses del món. Sopar 
d’entrepans.  
 

 
Concentracions 23 d’abril 2009 

DIA CENTRE/ENTITAT ACCIONS 

23 abril PLATAFORMA DE BUNYOL Adhessió a la vaga i a les mobilitzacions de la 
Plataforma de país. 
Acte el 23 d’abril: realització d’un llibre gegant 
per deixar constància dels desitjos per a una 
educació millor. 

23 abril LA PLATAFORMA DE TORRENT Concentració en la Plaça de la Llibertat de 
Torrent a les 19h. 

23 abril PLATAFORMA DE LA SAFOR Concentració a la plaça de l’ajuntament de 
Gandia seguida d’una manifestació pel carrer 
Major i passeig. 

23 abril  PLATAFORMA LA RIBERA Concentració Comarcal a les 19’30h a la Plaça 
Major d’Alzira. 

 


