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Mestres de Granollers amb una pancarta per la qualitat educativa, davant del Museu de Granollers
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Pares i alumnes, amb pancartes reivindicatives durant la concentració de dilluns a Sant Celoni

Primeres concentracions al Vallès contra el retrocés del català a l’escola de la Llei de l’Educació

La comunitat educativa contra Wert

Granollers/Sant Celoni

EL 9 NOU/L.C.

La comunitat educativa del 
Vallès Oriental s’ha sumat a 
l’onada de reaccions contra  
l’avantprojecte de Llei Orgà-
nica de Millora de la Qualitat 
Educativa que impulsa el 
ministre d’Educació, Juan 
Ignacio Wert. El retrocés 

de l’ensenyament del català 
que inclou aquesta llei han 
portat a mobilitzacions en 
diversos punts de la comarca. 
Després que la setmana pas-
sada la Garriga obrís la via de 
les concentracions, aquesta 
setmana se n’han convocat a 
Sant Celoni. Santa Maria de 
Palautordera i Granollers, i 
la setmana vinent se’n faran 

a Martorelles i Canovelles, 
entre d’altres.

A Granollers, la concentra-
ció de l’Assemblea de Mes-
tres del Vallès Oriental, va 
convocar una vintena de per-
sones, en una acció que coin-
cidia amb una manifestació 
a Barcelona. Els participants 
a la concentració van assistir 
també a la presentació del 

Pla Educatiu de Granollers.
Dilluns, ja hi havia hagut 

una mobilització a Sant 
Celoni, en una convocatòria 
d’Òmnium Cultural, amb 
el suport de l’Assemblea 
Nacional Catalana de Sant 
Celoni. Unes 400 persones 
es van sumar a una concen-
tració a la qual van assistir 
representants dels grups 

polítics municipals, i de les 
associacions de pares i mares 
de les escoles públiques i 
concertades. A Santa Maria 
de Palautordera també es 
van concentrar dilluns per la 
mateixa causa. A Sant Antoni 
de Vilamajor es van aplegar 
90 persones

Les mobilitzacions conti-
nuaran la setmana vinent, 
amb actes en defensa de 
l’escola pública en català 
a Canovelles, convocada 
pel Consell Escolar Muni-
cipal dimarts vinent. A 
Martorelles, la convocatòria 
també és dimarts vinent.

Visiti la nostra pàgina web: www.santaeulalia2006.com
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