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L’STEI-i PITIÜSES DEMANA ALS GRUPS 
PARLAMENTARIS I PARTITS POLÍTICS UN 

COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ 
 
 Al llarg de les darreres setmanes, l’STEI-i Pitiüses s’ha reunit amb els diferents 

grups parlamentaris i partits polític d’Eivissa (ExC, PP i PSOE) per exposar els 

nostres punts de vista  pel que fa a l’educació a les Pitiüses i les nostres 

reivindicacions. 

Ara que s’inicia al Parlament el debat sobre els pressupostos per al proper exercici, 

des de l’STEI-i demanam als diferents grups un compromís d’acció conjunta per 

aconseguir que la retallada dels pressupostos d’educació no afecti a les Pitiüses, ja 

que el nostre dèficit històric pel que fa, entre d’altres, a infraestructures i oferta 

educativa, no permet més endarreriments. 

Des de STEI Pitiüses s’ha fet veure que les nostres illes s’han quedat sense centres 

de referència de Formació Professional, cosa que sí han obtingut a Mallorca (dos) i 

Menorca (un). L’STEI-i aboga clarament per la potenciació dels estudis de Formació 

Professional a Eivissa i Formentera, i posam com exemple el sector nàutic, una de 

les branques on més oferta de treball hi ha i més sol.licituts per part dels estudiants. 

Desde l’STEI-i Pitiüses hem traslladat a la Conselleria d’Educació i als representants 

polítics la necessitat d’inversions urgents en infraestructures educatives. En aquest 

sentit, exigim: 

- La execució urgent de les obres previstes i no executares: el nou edifici de Sa 

Bodega, CP Es Pratet i CP Sant Antoni( que han de substituir les aules 

prefabricades), desdoblament de Ca’n Cantó i Es Vedrà, ampliació del CP  Poeta 

Villangómez i reformens de les instal.lacions dels IES Sa Blancadona i Isidor 

Macabich. 

- Inclusió en el Plà d’Infraestructures 2010-2011 de: ampliació del CP Sta. Gertrudis, 

nova escola de Sant Lloreç, un nou IES a Santa Eulàlia (per evitar de nou 

problemes de massificació a l’IES Xarc). Cal que l’Escola d’Idiomes compti amb 
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edifici propi i que les Escoles d’Adults disposin d’instal·lacions adequades per al 

seu funcionament. 

Des de l’STEI-i demanam a totes les administracions implicades que facin la seva 

feina, i si la Conselleria d’Educació ha de fer la inversió per aquestes 

infraestructures, els Ajuntaments no poden eludir la seva responsabilitat en cessió 

de terrenys, manteniment, etc. Exigim que des de les institucions es treballi 

coordinadament i amb capacitat de gestió per executar els projectes necessaris. 

 A l’STEI-i  Pitiüses consideram que s’ha de descentralitzar la estructura de la 

Conselleria d’Educació, dotant de capacitat de gestió i decisió a les Delegacions 

Territorials Insulars per tal de poder solucionar amb major agilitat problemes que 

afecten directament a Eivissa i Formentera. 

 També hem demanat que la retallada en el pressupost no suposi, en cap cas, 

retallada de personal docent i de programes educatius, ni un empitjorament de les 

condicions laborals dels treballadors i treballadores.  

   Volem recordar també a les administracions que els estudiants d’Eivissa i 

Formentera no tenen les mateixes oportunitats de formació (especialment desprès 

dels estudis obligatoris) que els seus companys i companyes de Mallorca, i es 

necessària una política de beques que garanteixi que tots els ciutadans de les illes 

tenen les mateixes oportunitats i al mateix cost. Formar-se no ha de constar més a 

un alumne de Formentera que a un de Palma, i el Govern Autònom ha de garantir 

aquest dret. 
 Des de STEI-i Pitiüses volem recordar que la crisi no pot servir d’excusa per ajornar 

més les sol.lucions a l’educació a les Pitiüses. En els temps de bonança econòmica 

no hi ha hagut la voluntat política de fer-ho, i ara demanam a tots els grups polítics 

que exigeixin davant el Parlament, una finançament per a l’educació que ens situï, 

com a mínim, al mateix nivell que la resta d’illes de la nostra Comunitat. L’alumnat, 

el professorat i la ciutadania d’Eivissa i Formentera s’ho mereixen. 

  
 


