
ATUREM LA VAGA DE FAM. ATUREM EL CONFLICTE EDUCATIU  

El passat dia 8 de maig, un docent de les 

Illes Balears -Jaume Sastre- es va declarar 

en vaga de fam indefinida per tal de 

reclamar al president del Govern de les Illes 

Balears, que s'assegui a negociar amb els 

docents i desbloquegi el conflicte educatiu 

que ha trastocat tota normalitat a les aules 

durant aquest curs 2013-2014 

Aquesta vaga de fam és una acció contundent, després de vuit mesos de 

mobilitzacions, vagues i protestes que no 

han tengut cap resposta per part de 

l’Administració.  

Aquest curs educatiu a les Illes Balears 

no ha estat gens normal. Va començar 

amb la convocatòria d’una vaga 

indefinida que va durar devuit dies 

consecutius i que suposà la paralització 

completa del sistema educatiu. A més, durant els dies de vaga hi va haver la 

manifestació més multitudinària que han viscut mai les Illes Balears, amb 

més de 120.000 persones al carrer (a les 

Illes Balears hi viuen un milió cent mil 

persones), una veritable “marea verda 

ciutadana” que reclamava al Govern que 

rectificàs la seva política educativa en el 

fons i en les maneres. El clam social i la 

solidaritat s’estengueren arreu. 

 

 



REIVINDICACIONS INICIALS 

Es reclama una educació de qualitat, sense augmentar ràtios d’alumnes, amb 

dotació de professorat específic, amb llibertat de 

càtedra i sense expedients sancionadors.   

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que 

s'iniciïn amb intenció clarament repressiva prèvia i durant 

la vaga.  

2. Retirada del decret de TIL, llei que suposa un atac 

directe a la llengua pròpia. 

3. Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei 

de símbols. 

4. Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la 

forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de 

reutilització de llibres. 

5. Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la 

Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades. 

6. Substitucions immediates de les baixes. 

7. Baixes 100% remunerades. 

8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost. 

9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement de 

nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord 

salarial de 2008 per l'escola concertada. 

10. Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central 

a retirar la LOMCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFTWduVlBRdjN1VXc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFTWduVlBRdjN1VXc/edit


NEGOCIACIONS INFRUCTUOSES I IMPOSSIBLES 

La Conselleria va deixar passar deu dies 

de vaga indefinida abans d’asseure’s a 

negociar. La vaga va començar amb el 

seguiment del 92% del professorat i 

després continuà per damunt del 50% 

durant totes les jornades de vaga. A les 

negociacions, la Conselleria, arribà a 

admetre representants de “L’Assemblea de 

Docents” però era evident que no pretenia 

fer concessions i va acabar imposant el seu 

decret. Durant aquestes negociacions es 

varen tornar a viure moments molt emotius, 

amb manifestacions espontànies de la gent, 

com la nit que es va fer una concentració espontània i silenciosa davant la 

Conselleria durant la tercera setmana de vaga, que aplegà més de mil 

persones arribades de tots els punts de l’illa. I no obstant això, quan 

semblava que la reunió podia anar per bon camí, els resultats foren uns 

altres. S’acabà la reunió i Guillem Barceló, portaveu en nom de l’Assemblea, 

es va adreçar a tots els assistents dient 

que des de la Conselleria  “havien de 

consultar les propostes”. El resultat va ser 

molt decebedor. La lluita havia de 

continuar però la força començava a 

minvar.   

Les negociacions no arribaren enlloc. No 

hi hagué acords ni avanços significatius ni 



propostes en ferm per part del Govern, al marge que s’havia d’aplicar sí o sí 

el projecte lingüístic denominat TIL. 

Per contra, hem topat amb un govern repressiu, un mur infranquejable que 

només s’escuda en les urnes, haver aconseguit una majoria absoluta amb un 

programa educatiu que cridava al “consens” però n’ha girat la truita i ha 

convertit guanyar les eleccions amb la imposició d’un autoritarisme mai no 

vist. L’augment de ràtios a les aules, les retallades amb el professorat… un 

atac directe a l’ensenyament públic i a la violació de la llengua catalana que 

és llengua pròpia i oficial a les Illes Balears, com el castellà ho és a tot 

l’estat. 

 

 

 

 

 

RECONEIXEMENT SOCIAL, CULTURAL, ASSOCIATIU, DOCENT 

L'Assemblea de Docents de les Illes Balears ha rebut 

vuit reconeixements, entre els quals destaquen: el 

guardó Marta Mata, de l'Associació de Mestres Rosa 

Sensat, una prestigiosa associació pedagògica; el IV 

Premi Veu Lliure, del PEN Català ; el reconeixement 

durant els premis 31 d'Octubre al País Valencià; el 

Premi Gabriel Alomar, que atorga l'Obra Cultural Balear 

(50 anys) en la Nit de la Cultura; el Premi Placer de 

l’Any, que atorga la revista Sa Plaça a entitats que 

han destacat socialment i culturalment; el Premi 

Martí Gasull, de la Plataforma per la Llengua, en el 

seu 20è aniversari i el premi Isabel Coll, de les JSIB.  

http://www2.rosasensat.org/pagina/premi-i-guardo-marta-mata
http://www2.rosasensat.org/pagina/premi-i-guardo-marta-mata
http://www.pencatala.cat/llibertat-dexpressio/escriptor-perseguit/premi-veu-lliure
http://www.pencatala.cat/llibertat-dexpressio/escriptor-perseguit/premi-veu-lliure
http://ocb.cat/index.php?noticia=2924
http://premimartigasull.cat/
http://premimartigasull.cat/


CAIXA DE RESISTÈNCIA, LA SOLIDARITAT MATERIALITZADA 
691.000 € de suport en més 5.600 donacions fetes per desenes de milers de 

persones en solidaritat amb la causa dels docents 

La Caixa de Resistència de l'Assemblea de 

Docents de les Illes Balears ha arribat a 

ingressar 691.000 € en el que es considera 

una immensa mostra de solidaritat de la 

societat civil envers els docents. Desenes de 

milers de persones han volgut manifestar el 

suport a la causa dels docents mitjançant les 

múltiples accions que hi ha hagut durant 

aquests darrers quatre mesos, que en aquest 

cas han tengut una materialització econòmica. 

Hi ha hagut un total de 5.615 donacions que 

han servit al col·lectiu docent per poder 

mantenir viva la lluita després de 18 jornades 

de vaga i un seguiment massiu i sense precedents. D'una banda, 117 

entitats del món associatiu, cultural, federatiu... han aportat a la caixa 

117.000 €. També cal destacar les més de cinquanta activitats organitzades 

per apimas, Conservatori, professors… i el 

concert dels músics a l'Auditòrium de Palma 

amb un ple històric, actes que aportaren uns 

35.000 €. També s'ha duit a terme una 

subhasta històrica amb més de 200 obres i 

més de 100.000 € d'aportacions a la Caixa. 

Destaquen, així mateix, les 5.285 aportacions particulars que arriben a 

sumar una quantia d'uns 400.000 €.  



ARTISTES SOLIDARIS 

220 artistes han donat un total de 

260 obres que conformen un 

exponent de l'art dels darrers trenta 

anys en totes les seves modalitats: 

pintura, escultura, gravats, còmics... 

Es tracta d'un acte històric en un 

temps excepcional. S'hi han reunit autors de la talla de Joan Miró, Jean 

Marie del Moral, Toni Garau (T), Calder, Català Roca, Bernadí Roig, 

Humberto Rivas, Josep Maria Subirachs, Josep Guinovard, Ràfols 

Casamada, Rafa Forteza, Damià Jaume, Pere Joan, Pere Jaume, Pep 

Llambias, Ñaco Fabrer, Miquel Barceló, Menéndez Rojas, Maria del 

Mar Bonet, Guillermo Nadal, Maria Carbonero, Susy Gómez, Teresa 

Matas, Riera Ferrari, Joan Ramon Canet, Joan Ramon Bonet, Gerard 

Matas, Ferran Aguiló, Antoni Socias, Andreu Terrades… 

 

300 DIMISSIONS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN UN CURS 

Durant aquest curs hi ha hagut més 

de 300 dimissions de càrrecs en el 

sector: 

El cap d’inspecció educativa, 14 

equips directius, 300 caps de 

departament, el delegat d’educació a 

Menorca, el cap de servei d’aplicació 

del projecte TIL... Totes aquestes 

renúncies són la mostra d’un conflicte que està bloquejat i perpetuat per la 

inoperància del Govern.  



REPRESSIÓ CONTRA EL COS DOCENT I ALUMNES I FAMÍLIES 

Aquest curs polític ha vengut marcat per una repressió sense precedents 

tant de membres del cos docent com d’alumnes. Quatre directors han rebut 

expedients polítics i injustos i han 

estat retirats del càrrec. Tres grups 

de joves han estat perseguits i 

encausats per les forces policials i 

estan essent absolts. Les sentències 

judicials es van sumant en contra 

d’un govern que no vol rectificar. 

1.- Expedients als tres directors de 

secundària de Maó. En aquest sentit, per una suspensió d'entre deu i quinze 

dies, han hagut de patir una suspensió cautelar de 6 mesos. Per això es 

considera aquests expedients com un atac als docents, sense fonament 

jurídic. 

2.- Expedients al director de Marratxí. Es considera molt greu que per tal de 

desacreditar un director amb 25 anys d'experiència en el càrrec es facin 

servir enregistraments il·legals d'una menor. Sembla que la Conselleria vol 

fer servir menors com a delators. A més, l’expedient que motivà la suspensió 

en el càrrec ha resultat absolta per la justícia. 

3.- Desacreditació dels docents en general. La Conselleria, amb les seves 

actuacions ha generat un clima de malestar i crispació en els centres 

educatius. I s'assenyala el secretari autonòmic, Guillem Estarelles, a la 

Fundación Nacional Círculo Balear i a l'Assemblea per una Escola Trilingüe 

d'organitzar una trama de denúncies i persecució als docents.  

4.- Persecució de menors. Els dos grups d’alumnes que foren detinguts 

durant la vaga han estat absolts per la justícia.  

5.- Atemorir pares. Durant la vaga s’amenaçava amb la denúncia a menors 

cap als pares que donaven suport a la vaga indefinida. 



INFLEXIBILITAT DE PROJECTES LINGÜÍSTICS I DE GESTIÓ EDUCATIVA 

El Govern ha fet servir la imposició per via d’urgència d’un model lingüístic 

que trastoca els fonaments sobre els quals es basteix l’educació. No compta 

ni amb la preparació ni amb la predisposició dels docents ni de la comunitat 

educativa. Els alumnes, està demostrat, aprenen menys i pitjor. I els més 

afectats -en temps de profunda crisi- són els fills de les famílies pobres i en 

risc d’exclusió social (28%) i els alumnes amb necessitats educatives de 

diversa índole (20%). Això, en un context de retallades de personal (2.000 

professors menys en un col·lectiu de 10.000) que han suposat una major 

càrrega lectiva (més hores de sessions lectives i un major nombre d’alumnes 

per aula). 

La imposició de l’anglès i l’arraconament de la llengua pròpia de les Illes 

Balears, el català, ha estat la solució que pretén donar l’executiu al fracàs 

escolar. El veritable fracàs de les Illes és, però, el dels governs del nostre 

país, que durant dècades han promogut mà d’obra no qualificada -ara a 

l’atur per causa de la crisi- i que ha suposat que la generació més ben 

preparada de la història hagi d’emigrar de la nostra terra a fer treballs 

precaris per Europa. 

 

UN PROJECTE LINGÜÍSTIC CONTRA EUROPA  

Per altra banda, sabem que les aplicacions de models plurilingües arreu del 

món (Luxemburg, Kazakhstan, Països Baixos, Vall d’Aosta, Itàlia) demostren 

just el contrari. És a dir, molt de temps de planificació i formació del 

professorat, dotació econòmica i implantació gradual i escalonada.  

Aquesta implantació forçada per part del Govern ha generat tensions entre 

els alumnes, pares i professors. I també una minva en els continguts 

curriculars que es poden impartir a les aules. I de la qualitat educativa. Tot 

plegat, un desgavell descomunal del qual tota la comunitat educativa i 

científica havia avisat en reiterades ocasions al Govern.        



1. Va en contra de l’esperit del Consell Europeu ja que trenca un 

dels seus principis fonamentals, el de la cohesió social. 

2. No recull les recomanacions a nivell de polítiques lingüístiques 

que realitza la Comissió Europea, entre les quals hi ha el consens, la 

progressivitat i la voluntarietat. 

3. No millorarà el sistema educatiu perquè no preveu mesures 

compensatòries de les desigualtats i la immigració. 

 (Diario Oficial de la Unión Europea. 28.5.2009. Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 

sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y formación (“ET 

2020”) 2009/C 119/02)) 

 

DECRET-LLEI TIL, UN DESPROPÒSIT PEDAGÒGIC 

Principals conclusions després de dues avaluacions: 

1.- El TIL compta amb el rebuig del 63% dels consells escolars municipals. 

2.- El TIL no s'aplica a la meitat dels centres. 

3.- Les assignatures en anglès són, a primària, plàstica, musica, medi i 

educació física. Mentre que a secundària ho són matemàtiques, naturals, 

plàstica i música. 

4.- La immensa majoria dels centres no disposa d'un auxiliar de conversa ni 

tampoc de professorat de suport. 

5.- L'acreditació en coneixements d'anglès és minsa, amb molts pocs titulats 

amb el nivell C1. 

6.- La metodologia AICLE és desconeguda per la immensa majoria dels 

docents. Just un 34% de primària i un 25% del professorat de secundària 

estan formats en aquesta metodologia. 

7.- Hi ha una absència total de material per impartir les matèries. Això 

suposa que sigui el professor mateix que se'l prepara. 

 



EL TIL, UN DECRET-LLEI CONTRA LA LEGISLACIÓ VIGENT  

L’intent d’aplicació del TIL està comptant amb tot d’entrebancs jurídics i 

judicials, fins i tot la repressió política que ha pretès exercir el Govern.  

1.- Hi ha dos decrets per aplicar el TIL. Un, el 15/2013 de 19 d’abril, que ja 

va comptar amb el desacord de la comunitat 

educativa. És més, el 6 de setembre de 2013 la 

Justícia dictà un aute de suspensió cautelar del 

calendari d’aplicació. El Govern va respondre la 

Justícia de forma provocativa i va aprovar, dues 

hores després, un Decret-Llei de 5/2013 per tal 

d’imposar un calendari en base a la urgència. Per 

al curs 2014-15, tal urgència no existeix, per 

tant, el Decret-llei hauria de quedar derogat 

automàticament. 

2.- El Decret-llei no compta amb el refrendament 

per part de la UIB, organisme d’obligada consulta 

en matèria lingüística, segons els estatuts d’autonomia. 

3.- Va contra la Llei 3/1986, de Normalització Lingüística. És un decret llei 

discriminatori envers la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que 

encara no ha completat el procés de normalització i que ha de servir per 

cohesionar una societat que ha crescut notablement els darrers anys. Per 

això, ataca la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística que diu “s’ha de fer 

efectiu l’ús normal i oficial de la llengua catalana i castellana en l’àmbit 

administratiu i oficial, i s’han de prendre les mesures oportunes perquè això 

passi”. Així es desprèn de l’informe que en va fer el Consell Consultiu de les 

Illes Balears.  

4.- Esborra de l’educació el decret 92/1997, de 4 de juliol, conegut com el 

‘decret de mínims’, que regula que les classes es faran, com a mínim en un 

http://www.consellconsultiu.es/
http://www.consellconsultiu.es/


50% en llengua catalana i que va tenir més suport i consens que no la 

norma que es vol aplicar ara. 

5.- Es contradiu amb les lleis de rang superior en matèria educativa i hi ha 

una descoordinació amb la normativa estatal. Mentre que la normativa 

estatal parla de consens, flexibilitat, voluntarietat i autonomia de centres, el 

decret que es denuncia el que fa és imposar una uniformitat, prescindir del 

consens i anul·lar l’autonomia de centres mitjançant una imposició rígida i 

autoritària. 

 

LLEIS DE SÍMBOLS PER CENSURAR SENYERES HISTÒRIQUES 

També per via d’urgència, i en plena vaga 

indefinida, el Govern va impulsar una llei que 

pretén regular els símbols als centres 

educatius, amb l’ànim de fer retirar els llaços 

solidaris amb la senyera, emblema de les Illes 

Balears des de temps immemorials. Aquesta 

llei, a parer del Consell Consultiu podria 

“atemptar contra la llibertat d’expressió”, 

protegida per l’article 20 de la Constitució 

espanyola. Segons la llei, si no tens el permís 

per penjar símbols a un centre et pot caure una 

multa entre 5.001 i 10.000 €, per “utilitzar o 

col·locar símbols no permesos o fer-ne un ús no 

autoritzat”. 

 

 

 

 

 

 



I PER REMATAR, la LOMQE, la setena llei d’educació en trenta 

anys, sense consens 

Aquest curs entra en vigor la setena llei d'educació des de 1980, la LOMCE. 

L’acumulació de lleis sense recorregut, fruit del partidisme polític, és un caos 

per al sector educatiu. A més aquesta llei preveu millors resultats amb 

menys inversió, cosa que no ha passat mai a cap país del món, i no explica 

com ho pensa fer. Això, en un context marcat per les contínues retallades 

pressupostàries que ja han afectat profundament la qualitat de 

l’ensenyament. 

–No s'ha consensuat i ja ha estat rebutjada per associacions de pares, 

estudiants, professors, sindicats, partits polítics, etc. 

–Ho subordina tot a objectius econòmics i deixa en segon pla el 

desenvolupament íntegre de la persona, recollit a la Declaració de Universal 

del Dret Humans de les Nacions Unides de 1945 (art. 26.2) i a la mateixa 

Constitució espanyola de 1977 (art. 27.2). Fomenta la competitivitat entre 

centres públics i amenaça amb premis o càstigs en funció dels resultats, 

però elimina mesures contra el fracàs escolar. I suprimeix gairebé del tot 

l'assignatura de Tecnologia, vinculada a la indústria i el progrés econòmic. 

–Redueix el nombre d’assignatures, optatives i itineraris, la qual cosa suposa 

una pèrdua de flexibilitat i de varietat en el currículum. 

–Introdueix les revàlides, un instrument d’avaluació extern que pot donar 

lloc a un augment del fracàs escolar, la segregació de l’alumnat i el 

deteriorament de l’ensenyament públic. 

–Relega l’assignatura de Llengua Catalana a una quarta categoria, 

sense reservar-li quota horària, i obre la possibilitat d'obtenir el títol d’ESO o 

de Batxiller sense haver d'aprovar-la. Obliga l’administració autonòmica a 

pagar l’ensenyament en centres privats a aquells alumnes que vulguin les 

classes en castellà, en plena austeritat imposada als centres públics. 



–Els continguts mínims del currículum fixat pel MEC pugen del 55 al 65 %, 

una retallada de competències autonòmiques que entenem que forma part 

del procés “d’espanyolització” anunciat pel ministre. 

–Altera el funcionament democràtic dels centres educatius, atorgant-

se el nomenament del director, augmentant les competències del director 

(art.132), que poden arribar a la selecció de personal (art. 122 ap. 4), i 

buidant d'autoritat el Consell Escolar (art. 127), que queda com a simple 

òrgan consultiu. 

 

CONCLUSIÓ 

Ajudau-nos a aturar aquesta vaga. Una vaga de fam és una acció 

extrema davant una situació insostenible de cap de les maneres. Després de 

nou mesos de conflicte constant i de mobilitzacions actives en defensa de 

l'educació, el Govern no ha volgut cedir ni tan sols a negociar. 18 dies de 

vaga indefinida, la major manifestació de la història de les Illes Balears; la 

solidaritat en forma de 690.000 €, centenars d'adhesions d'associacions, 

sindicats, partits, institucions... I vuit mesos intensos d'accions 

reivindicatives, marxes, manifestacions, dimissions en bloc de càrrecs 

directius, presentació d'estudis, de lluita contra les mentides del Govern. 

Per contra, el Govern de les Illes Balears ha actuat de forma autoritària -

elaborant un decret-llei per anular un aute judicial contrari- i repressora -ha 

cessat a quatre directors, té nombroses denúnies de grups ultradretans en 

tramitació; i s'han perseguit diferents col·lectius juvenils. 

L'actuació del govern de les Illes Balears atempta contra el prestigi dels 

docents i contra la dignitat dels pares amb el desmantellament sistemàtic 

d'un sistema educatiu públic i de qualitat.  

Per això, Jaume Sastre, docent, s'ha posat en vaga de fam, per demanar al 

president que s'assegui a negociar, a escoltar, a consensuar. Especialment en 



un moments excepcionals i davant un moviment social i associatiu que ha 

estat el referent arreu de l'Estat espanyol i ha aixecat l'admiració fins i tot 

més enllà de l'Estat espanyol, com ara el Fòrum Mundial de l'Educació 

celebrat a Brasil.  


