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COMUNICAT DE L’STEI-i PITIÜSES  DAVANT DE LA DIMISSIÓ 

DE LA DELEGADA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ 
 
 
L’STEI-i Pitiüses, amb motiu de la dimissió de na Margalida Marí com a Delegada 
Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera, vol manifestar el següent: 
 

- En primer lloc hem de dir que, des de la comprensió dels motius,  lamentem la 
seua dimissió, perdem una delegada coneixedora del món educatiu de les 
Pitiüses i amb vocació de servei al conjunt de la comunitat educativa. 

- Des de l’STEI-i hem manifestat reiteradament al Conseller d’Educació, a la 
Directora General de Planificació, als grups polítics i a tots els òrgans on som 
presents (Consell Escolar de Balears, Insular d’Eivissa i municipals, Junta de 
Personal Docent, etc. ) que el dèficit històric que patim a les Pitiüses en 
infrastructures i oferta educatives només es pot resoldre amb voluntat política i 
les partides pressupostaries adients. De la mateixa manera hem demanat la 
descentralització de la Conselleria d’Educació, dotant de capacitat de gestió i 
decisió a la Delegació Territorial per tal d’actuar i resoldre des d’Eivissa i 
Formentera les qüestions educatives, així com la ciutadania reclama. 

 
- Consideram positiva la feina desenvolupada al llarg d’aquests 2 anys i mig per 

na Margalida Marí, especialment pel que fa a la seva serietat, voluntat de diàleg  
i d’arribar a acords amb els representants del professorat i de la resta de la 
comunitat educativa. 

  
- Coneixem i valoram la seva lluita per poder tenir els centres educatius necessaris 

i en les millors condiciones possibles –malgrat tots els entrebancs derivats de la 
situació heretada-,  les mesures per realitzar una política d’escolarització més 
justa i equilibrada, les millores en el transport i menjadors escolars dels centres 
públics o per dotar de més professorat i  estabilitat a les plantilles de Formentera 
i Eivissa.  

 
- Des de l’STEI-i reclamam a l’Administració que a l’hora de nomenar a la 

propera persona Delegada Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera, es 
tenguin presents la seva capacitat de diàleg i el seu coneixement del nostre mon 
educatiu. S’ha de dotar a la Delegació Territorial de l’autonomia i eines 
necessàries per poder fer front a la tasca que se li encomana. 

 
 
 
Eivissa, 11 de febrer de 2010    
 



   

El sindicat de tots i totes                                                                                                          www.stei-i.org 
 PALMA 

Jaume Ferran,58 
07004 Palma 
Tel.971901600 
Fax.971903535 
mallorca@stei-i.org 

MANACOR 
Juan de la Cierva,2 
7500 Manacor 
Tel. 971845505 
Fax.971843707 
llevant@stei-i.org 

INCA 
Avda.General 
Luque,223 
Quarter General Luque 
07300 Inca 
Tel. 971881859 
Fax 971881810 
inca@stei-i.org 

SÓLLER 
Camí des 
Desviament,18 
07100 Sóller 
Tel.i Fax 
971633455 
soller@stei-i.org 

MENORCA 
Sant Rafel,9 
07760 Ciutadella 
Tel.971482919 
Fax:971484199 
menorca@stei-i.org 

EIVISSA 
Madrid,7,1r.-4ª 
07800 Eivissa 
Tel.971303912 
Fax:971398252 
eivissa@stei-i.org 

Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics 
Marià Canals,13 
07005 Palma 
Tel.971910060 
Fax:971910061 
escola.mitjans@stei-i.org 

 


