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MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVI NDICACIONS 
DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS 
 
 
 

Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga 
indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga 
ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern. 
 
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat educativa 
i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament 
l’escola, el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha que deriven del fet 
que les illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa de l'Estat, atès l'espoli 
fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'imposts pagats que no retornen i que ara 
amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano Rajoy afecten a la reducció de 
salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o 
prestacions a l’alumnat o a les seus famílies.  
 
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als 
territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que 
pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat 
d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars que s’han 
negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per Conselleria i 
suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha estat suspès 
cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que el govern Bauzà 
ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La 
conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal 
planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa educativa que es 
vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un 
model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs 
passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el català com a llengua a 
l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs 
escolar. 
 
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de 
símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que 
atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit la 
Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres i 
prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any 1229 portà 
Jaume I a l'illa de Mallorca. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès manifesta el seu suport a la 
comunitat educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es 
realitzin. 
 
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament 
Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana 
pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà els 



 

 

 

alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc 
possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari, 
empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. 
 
 
Tercer.-  Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei de 
símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió i 
pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.  
 
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.   
 
Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Govern de les Illes Balears i als sindicats del 
sector educatiu de les Illes Balears. 
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