COMUNICACIÓ URGENT A FEDATARIS
Data: 13/01/2012

Tancament del procés de fedataris/es per la ILP
“Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català”
Necessitem que ompliu el formulari de la nostra web per dir-nos quin dels dos dies
habilitats us va bé anar al Parlament de Catalunya per certificar el vostre càrrec.
Benvolgudes, benvolguts,
Des de la FaPaC us volem agrair el vostre suport per fer-vos fedataris/es de la ILP "La 6a.
hora per a tothom. Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català".
Com sabeu, un pas imprescindible per ser reconeguts com a fedataris/es és presentar-vos en el
Parlament de Catalunya perquè la Junta Electoral així ho certifiqui. Per això, és necessari que
entreu al NOU FORMULARI de la nostra web i seleccioneu quin dia us va bé anar-hi:
•
•

Dilluns, 30 gener, a les 16:00 h (data límit inscripció 25 gener)
Dijous, 2 febrer, a les 16:00 h (data límit inscripció 30 gener)

Si us és impossible anar un d'aquests dos dies, estem treballant per disposar d'un tercer dia al
matí malgrat que no és del tot segur. En aquest cas us preguem que ens ho feu saber en el
mateix formulari.
El Parlament ens demana que elaborem el llistat definitiu de fedataris. Per aquesta raó, us
demanem que torneu a omplir tots els camps requerits perquè són imprescindibles.
Ara és el moment que continueu engrescant els vostres familiars, amics, coneguts, AMPA i
entitats del vostre entorn i territori perquè també s’inscriguin com a fedataris/es. Recordeu
que quants més siguem més fàcilment recollirem les 50.000 signatures que necessitem. L’esforç
de tots plegats serà decisiu.

Properament, rebreu tot el material de campanya.
Us mantindrem informats a través del mail, de la web i del Facebook i Twitter de FaPaC.
Gràcies.
···········································

Us recordem que per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres
Delegació Barcelona: 93 435 81 98 / Barcelona Comarques: 93 435 81 98 / Tarragona: 977 23 45 49
Lleida: 973 23 23 59 / Girona: 972 21 92 12

