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Rebel·lió a les aules
Devers 125 escoles i instituts de l'illa feren tancades ahir 
horabaixa contra les retallades del PP. Diversos milers de 
persones hi varen prendre part. La convocatòria de la 
plataforma Crida es tancà sense cap incident, i amb la unió de 
pares, mares, professors i estudiants
Milers de pares, mares, professors i estudiants protestaren ahir contra les retallades educatives del 
Govern balear. La rebel·lió a les aules s'estengué per quasi 125 escoles de Mallorca, la majoria de 
les quals organitzaren tancades d'unes tres hores de durada a l'horabaixa. Alguns centres de 
Menorca també realitzaren assemblees i actes de protesta (com ara a Ferreries i a Maó), mentre que 
a Eivissa la convocatòria no va assolir la mateixa intensitat.

Malgrat tot, alguns centres, com l'IES Marratxí i l'IES Felanitx, ampliaren la tancada fins avui 
dematí i quedaren a jeure dins les escoles. A més a més, la lectura del manifest unitari i activitats 
com ball de bot, xeremies i videofòrum ompliren la protesta, absolutament descentralitzada centre 
per centre.

La jornada d'ahir, però, començà amb tensió. No debades, la Conselleria d'Educació envià a primera 
hora del matí una nova circular a totes les escoles, en la qual els recordava que serà la direcció del 
centre qui assumeixi la responsabilitat "de les incidències, despeses ocasionades i, si se'n donàs el 
cas, trencaments i desperfectes".
Des del sindicat CCOO sortiren tot d'una a denunciar "l'intent de coaccionar la llibertat de la 
comunitat educativa". De fet, el secretari de la Federació d'Ensenyament, Antoni Baos, instà el 
conseller Rafel Bosch a "dedicar els esforços a arreglar els trencaments i desperfectes que 
existeixen des de fa anys a les escoles".

Sindicalistes de totes les centrals, de fet, comparegueren al matí a la Conselleria d'Educació amb la 
intenció de lliurar al conseller Bosch una carta reivindicativa. Tanmateix, Bosch no els rebé i fou 
una membre de l'equip del conseller qui tractà els representants dels professors.

La missiva que la Conselleria d'Educació havia enviat, poques hores abans, també instava els 
directors de centres a una evidència, com que "el centre ha de quedar en perfecte estat per a l'ús de 
les activitats ordinàries" avui dematí. Aquestes recomanacions no caigueren bé entre el professorat, 
un col·lectiu tradicionalment ben organitzat en els sindicats. Per això, sortiren a lamentar que 
Educació enviàs diversos inspectors a les escoles, fins i tot al matí ). Des de la Conselleria, però, 
recordaren que els inspectors havien de vetlar perquè la protesta no interrompés l'horari de classe.

I no fou així, ja que tant la plataforma Crida i com les AMIPA de cada escola centraren la protesta a 
l'horabaixa. La participació fou molt elevada tant a Palma com a la Part Forana.

Dels primers a començar foren els de l'IES Santanyí, amb un dinar popular. L'activista estudiantil 
Jordan Tomàs informà que posteriorment hi arribaren pares i mares i devers 80 persones 
participaren en la tancada. Així mateix, activistes de SaTevaVisió presentaren el seu projecte de 
televisió social.

Des de Felanitx també informaren de la tancada a l'institut, amb devers 300 persones, de manera 
conjunta amb les escoles del municipi. A més, un grup d'uns 40 d'alumnes quedà a dormir a la 



biblioteca. La protesta rebé el suport del nou partit local Bloc per Felanitx.

A Binissalem la convocatòria fou amenitzada pels sons d'un grup de batucada a la porxada de 
l'Escola Graduada, que animà la concentració d'unes 150 persones de les tres AMIPA. A més a més, 
veieren el curtmetratge documental L'educació prohibida.

A l'IES Lloseta començaren prest, devers les 16.30 hores, amb la preparació del manifest de la 
jornada.
La protesta a Santa Maria consistí en una cercavila acompanyats per músics de la colla de gegants 
entre la comunitat educativa de l'IES Sant Marçal i el CEIP Melcior Rosselló i Simonet.

Així mateix, a l'IES Albuhaira de Muro encetaren la jornada amb un dinar ecològic. També hi 
hagué els sons dels xeremiers per animar la vetlada.

A l'IES Portocristo, gaudiren, a més de la protesta, de l'obra de teatre Foc a la trampa i d'un concert 
per part d'alumnes.

A la mobilització d'Alaró hi comparegueren els dimonis, mentre que a Campanet organitzaren un 
sopar popular després de l'acte reivindicatiu. Ses Salines, Esporles, Santa Eugènia, Vilafranca de 
Bonany i molts altres municipis també acolliren protestes. A l'IES Son Ferrer de Calvià, per 
exemple, criticaren que enguany hi ha 12 professors menys i 40 alumnes més. Finalment, al CP Es 
Canyar de Manacor més de 500 persones ompliren els passadissos del centre amb motiu de la 
tancada.

I si la convocatòria fou molt seguida a la Part Forana, també ho fou a Palma. Al CEIP Son Serra, 
uns 30 pares i mares i diversos professors es reuniren en assemblea, tot i que inicialment l'AMIPA 
del centre no hi donava suport.

Així mateix, l'escola concertada Mata de Jonc s'uní al clam dels centres públics. Unes 200 
persones participaren en activitats, com l'encesa d'espelmes damunt unes tisores, símbol de les 
retallades de l'Administració educativa.

Això no obstant, la concentració no es limità als instituts, ja que també esquitxà el campus 
universitari. Lluc Gayà, portaveu de l'assemblea de la UIB, informà de la realització de diverses 
xerrades entorn del "desmantellament de l'educació".


	Diari de Balears					29-11-2012
	Rebel·lió a les aules
	Devers 125 escoles i instituts de l'illa feren tancades ahir horabaixa contra les retallades del PP. Diversos milers de persones hi varen prendre part. La convocatòria de la plataforma Crida es tancà sense cap incident, i amb la unió de pares, mares, professors i estudiants


