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Nota de premsa

Els pares de la Mar Nova acampen a l’escola per impedir
la imposició d’una nova Direcció
Tot i comptar amb el suport de pares, professors i partits polítics de
Premià, els Serveis Territorials d’Educació han pres la decisió de forma
unilateral de destituir l‘equip directiu que va fundar el projecte, únic al
municipi.
A partir de demà divendres, la comunitat educativa de l’escola Mar Nova acamparà a
les instal·lacions de manera indefinida en protesta contra la imposició d’un nou equip
directiu per part dels Serveis Territorials del Maresme. Aquesta és la primera d’un
seguit de movilitzacions programades per l’estiu, per a principi del proper curs i fins
que hi hagi un canvi en una decisió que va en contra de tota la comunitat educativa,
claustre i partits polítics de la vila.
El fet s’ha consumat avui mateix en un claustre extraordinari on la inspectora de zona,
la senyora Margarita Palà, ha comunicat de manera oficial als docents la imposició
d’una nova direcció tot i que la secretària del centre i fundadora de l’escola compta
amb el suport unànime de mestres, famílies i comunitat educativa local.
El futurible director, Francesc Torner, en conversa amb el president de l’AMPA, ha
afirmat que s’ha presentat al claustre i ha assegurat que l’acompanyarà, com a mínim,
un altre mestre per tal de dirigir la Mar Nova.
Dimarts passat, una representació del Consell escolar de l’escola va aconseguir trobarse amb la inspectora i amb l’adjunta a direcció dels ST al Maresme. En aquesta reunió
es van presentar dos documents: un certificat del claustre del centre on tots els
mestres, excepte la directora, mostraven el seu suport a la candidatura de l’actual
secretària; i un manifest signat per tots els grups municipals del poble, excepte CiU, on
es manifesta el recolzament a la comunitat educativa de l’escola donant suport a la
candidatura de l’actual secretària i en contra de la imposició d’una direcció externa al
claustre.

