
L’STEI fa una crida a la participació activa a la
vaga indefinida a partir de dia 16 de setembre 
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A l’assemblea que ha tengut lloc avui horabaixa a Sineu, els representants de l’STEI
han fet una crida a l’organització de la vaga, a la celebració d’assemblees en els centres
de treball, a la planificació de les mobilitzacions dins i fora de les escoles i els instituts,
a la difusió exterior del conflicte i la crida a la solidaritat a l’àmbit de les Illes Balears i
a la resta de comunitats autònomes amb llengua pròpia i a la resta de l’Estat.  

També a l'escola concertada
L’STEI ha recordat que la convocatòria d’aturada del dia 16 afecta tant el professorat de
l’ensenyament públic com el de l’ensenyament  concertat.  Pel que fa a aquest darrer
sector, dia 10 de setembre hi ha una reunió a l’STEI de Palma amb les delegades i els
delegats dels centres concertats.

Crida  a la societat civil
Des de l’STEI Intersindical, també s’ha convocat tothom a la reunió preparatòria de la
mobilització popular de la comunitat educativa i de la societat civil per una educació de
qualitat, inclusiva i en català que se celebrarà demà, dia 10 de setembre, a la Sala de
Juntes de l’Edifici Ramon Llull de la UIB a les 17.30 h., amb el següent ordre del dia:

• Anàlisi de l’inici del curs escolar.
• Proposta de mobilització, conjunta i unitària.
• Torn obert de la paraula. 

A aquesta reunió s’espera la màxima assistència i col·laboració, ja que la participació és
molt  important  per  tirar  endavant  aquesta  iniciativa.  Hi  són convocats  la  comunitat
educativa,  sindicats  d’educació,  cooperatives  d’ensenyament,  Universitat  de  les  Illes
Balears, associació de directors d’infantil, de primària i de secundària, FAPA, COAPA,
l’OCB, Assemblea de Mestres i professors en català, Plataforma Crida, Front Comú,
Plataforma per  l’escola pública de Manacor,  Assemblea  de docents,  personalitats  de
reconegut prestigi, partits polítics, sindicats de docents, d’alumnes...

Treballam  per  reforçar  la  coordinació  de  la  vaga  indefinida  entre  els  treballadors,
sindicats, organitzacions i assemblees de totes les illes.
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Actuacions en curs, continuïtat i seguiment
L'STEI està elaborant una enquesta a tots els centres per poder conèixer de primera mà
la  situació  del  Projecte  Lingüístic  de  cada  centre,  per  poder  coordinar  millor  les
actuacions que siguin necessàries.
Amb el nou panorama derivat de la suspensió cautelar de part del Decret TIL i de les
instruccions del Secretari Autonòmic el Govern, els centres han d'afrontar una situació
surrealista. L'aprovació precipitada d'un Decret-Llei que no té altre objectiu que burlar
la decisió judicial, aboca el sistema educatiu de Balears al caos. Per afrontar aquesta
situació, l'STEI ha activat novament els seus serveis jurídics per no fer cap passa enrere
tampoc en la via legal.

Concentració dia 16 davant el Consolat de Mar a les 12 h
El col·lectiu de l'ensenyament públic i concertat està cridat a una gran concentració el
primer dia de la vaga davant el Consolat de Mar a les 12 h.

La participació dels vaguistes
Des de l'STEI,  sotmetrem les propostes  d'actuació  a les  assembles  de treballadors  i
treballadores en vaga i també les propostes concretes de la Conselleria d'Educació en el
cas que s'enceti un procés negociador.
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