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«Escrache» sense Rigau
Una quinzena d'interins es mobilitzen a Ribes de Freser però no hi troben la
consellera
Galeria de fotos
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1188/pagina1/escrache/dels/interins/irene/riga
u) (Laia Deler)

Els mestres que protestaven no han pogut parlar amb Irene Rigau. Foto: Laia Deler

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1188/pagina1/escrache/dels/interins/irene/rigau)
Un quinzena de mestres interins d'arreu del país s'han concentrat aquest migdia a Ribes de
Freser per tal de realitzar un escrache a la residència de la consellera Irene Rigau. És la segona
vegada que la ?marea groga?
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/20485/escrache/casa/irene/rigau/ribes/tancament/esc
ola) -com es coneix el moviment contra les retallades a l'educació- es desplaça fins a la capital de
la Vall de Ribes per visibilitzar la seva reivindicació. Val a dir, que en aquesta ocasió, Rigau no era
al seu domicili.
Els professors, procedents del Barcelonès, el Maresme i el Baix Empordà, s'han concentrat a
l'estació de Renfe. Des d'allà han iniciat una petita manifestació encapçalada amb una pancarta que
resava ?Rigau, què has fet? Ni LOMCE, ni LEC, ni Decret!?. També cridaven lemes com ?
Rigau, divina, treballa d'interina? o ?Rigau valenta, treballa de suplena?. A més, han enganxat
cartells amb estètica western amb fotografies de la consellera i del ministre Wert i la inscripció
?Wanted, perillosos privatitzadors?.
La marxa ha acabat al carrer de Sant Quintí, on hi ha el domicili de Rigau. Els interins han trucat a
un timbre per intentar parlar-hi tot i que, a banda de no ser-hi, s'han equivocat de finca (era a la
del costat). Els Mossos d'Esquadra han seguit de manera discreta la mobilització i després de
situar-se a la porta de la residència de la consellera els han instat a marxar. La jornada de
protesta, denominada ?Ribes de Freser groc?, ha acabat amb un dinar.
?Hem vingut a Ribes perquè volíem parlar amb la consellera sobre el decret de plantilles que
preveu una arbitrarietat i una corrupció total perquè el director podrà escollir a dit les persones de la
seva plantilla i això és improcedent i incorrecte?, ha assegurat Àlex Rosa, portaveu de l'Assemblea
d'Interines. També s'han posicionat contra la LOMCE, la coneguda Llei Wert aprovada aquest
divendres, així com la Llei d'educació de Catalunya (LEC).

Els Mossos han controlat discretament la protesta. Foto: Laia Deler
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