
 
 
 

ACCIONS 13 DE DESEMBRE: “ABRAÇA I ENLLAÇA EL TEU CENTRE”  
 
 

 

Des de l’STEI Intersindical feim una crida a totes les escoles i instituts de les illes 

perquè el proper dijous 13 de desembre, facin un acte de protesta i alhora de suport a 

l’escola pública, dins el marc que els permet el gaudi de l’autonomia de centre, tal com 

demana per a aquest dia la Plataforma estatal per a la defensa de l’escola pública.  

 

Davant els entrebancs i  les nul·les facilitats que s’han proposat des de la Delegació del 

Govern per a la realització dels actes de dia 13 de desembre dins l’àmbit educatiu, 

volem denunciar la connivència vergonyant que hi ha hagut, en tota aquesta qüestió, 

entre l’esmentada Delegació del Govern i Govern de les Illes Balears, que en tot 

moment han posat totes les traves possibles a l’hora de permetre que un sector 

malmès pels continus retalls,  per un deute molt elevat, i un avantprojecte de llei 

educativa molt lesiu per a l’ensenyament públic i en català manifestàs el seu 

descontent.  

 

Des de l’STEI i la resta d’organitzacions que donam suport a aquesta nova jornada de 

lluita, recolzam tots els actes que els centres hagin decidit realitzar aquest dia, ja siguin 

cacerolades, gent enllaçada, abraçar el centre, i tants altres. 

 

Volem denunciar també l’ús d’una pràctica que ens ha fet tornar molt anys enrere, fins 

als temps més foscos d’un règim franquista que ja crèiem superat, com ha estat la 

visita d’agents de la Guàrdia Civil que alguns centres escolars han rebut al llarg dels 

dies previs a la jornada de dia 13 de desembre.  

 

Des de l’STEI  Intersindical denunciam l’actuació de la delegada del Govern de l’estat a 

les Illes Balears, Teresa Palmer, per la seva manca de diàleg, pel seu rebuig de 

l’expressió cívica i lliure de la ciutadania, i per la seva política repressiva i atemoridora 

davant actes que no pretenen res més que lluitar per un ensenyament de qualitat i per 

una escola pública digna i amb unes bones condicions per a tothom.  

 


