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La Marxa per l'Educació Pública
arrenca amb força a Ribes
La iniciativa de l'Assemblea Groga comença al domicili d'Irene Rigau a Ribes i
acabarà a Barcelona per reclamar la fi de les retallades
Els manifestants han repartit fulletons amb les seves reivindicacions als veïns de Ribes de Freser. Foto:
Nerea Guisasola

L'Assemblea Groga, la plataforma contra les retallades en educació, va començar el passat
dissabte la primera Marxa per l'Educació Pública h( ttp://assembleagroga.info/marxa/) a Ribes de
Freser. La iniciativa, després de vuit etapes caminant, acabarà a Barcelona. Aquest primer dia, hi
van participar més de 200 persones, arribades des de diferents indrets de Catalunya i de
diferents entorns; famílies, alumnes, mestres, sindicats?
Els participants van fer dissabte parada i fonda, a més de Ribes, a Campdevànol i Ripoll, on van
protagonitzar diverses manifestacions i una xerrada. Diumenge, la segona etapa va transcórrer
entre Ripoll i Torelló. Avui i demà, la comitiva travessarà Osona
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/38064/marxa/educacio/publica/travessa/osona) .
Els organitzadors d'aquesta mobilització estiuenca afirmen que pretenen ?millorar la coordinació
territorial del moviment per l'educació pública, de bressol fins a universitat, i reivindicar una
educació pública, lliure de retallades i de precarització, pública, inclusiva, laica i en català?. En
aquest sentit expliquen que l'han convocat a finals d'agost per ?per començar el nou curs amb
força lluitant a favor de l'educació pública?.
L'Assemblea Groga ha escollit Ribes de Freser per començar pel fet que hi ha el domicili de la
consellera Irene Rigau. Una qüestió que ja ha motivat dos ?escraches? de plataformes
antiretallades i que es va repetir dissabte: la protesta contra el tancament de l'escola de Can
Montllor de Terrassa
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/20485/escrache/casa/irene/rigau/ribes/tancament/esc
ola) i contra el decret de plantilles per part de l'assemblea de professors interins
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/20838/escrache/sense/rigau) .

Resum de la primera etapa al Ripollès (http://assembleagroga.info/marxa/2013/08/26/resum-delprimer-dia-de-la-marxa-per-marinotperez-i-ramonfontustec-educacioenmarxa/)
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