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Resum:
Des de l'AEP - Associació d'Estudiants Progressistes i el SEPC - Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans estem organitzant una

manifestació d'estudiants el dijous 13 de novembre a les 10:30 a la Plaça Espanya de Mataró en motiu de la vaga general del sistema

educatiu convocada per aquest mateix dia en contra de l'avantprojecte de la LEC ( Llei d'Educació de Catalunya) per part de sindicats de

mestres i estudiants. Es preveu que hi participin estudiants de diversos instituts del Maresme, principalment de Mataró però també des

d'Argentona, Vilassar de Mar, Caldes d'Estrac, etcètera.
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El Maresme també diu NO A AQUESTA LEC!

VAGA D'ESTUDIANTS I MANIFESTACIÓ CONTRA LA LLEI
D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA
 
DIJOUS 13 DE NOVEMBRE, 10h30, PLAÇA ESPANYA DE MATARÓ
   
Benvolguts/des,
  
Us comuniquem que des de l'AEP - Associació d'Estudiants Progressistes i el SEPC - Sindicat
d'Estudiants dels Països Catalans estem organitzant una manifestació d'estudiants el dijous 13 de
novembre a les 10:30 a la Plaça Espanya de Mataró en motiu de la vaga general del sistema
educatiu convocada per aquest mateix dia en contra de l'avantprojecte de la LEC ( Llei d'Educació
de Catalunya) per part de sindicats de mestres i estudiants. Es preveu que hi participin estudiants de
diversos instituts del Maresme, principalment de Mataró però també des d'Argentona, Vilassar de
Mar, Caldes d'Estrac, etcètera.
  
El que més desitgem es que la concentració tingui un ampli ressò i seguiment, és per això que us
informem per a què en prengueu nota i us convoqueu per a què hi vingueu. El recorregut serà: de la
Plaça Espanya (entre les 10:30 i les 11h) es comença a baixar la Riera, un cop aquí recorrem la
Rambla fins el Carrer Sant Agustí i baixem fins la Nacional-II, i un cop allà s'anirà cap a l'estació de
tren en direcció a Barcelona.
  
Salut i fins dijous,
  
AEP - Maresme
   

 Carta als IES 
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