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Les entitats que presentem són: STEI, STEPV,   
USTEC, ENLLAÇATS i AMPEC-IB

STEI-i (Sindicat de Tre-
balladores i Treballadors 
- Intersindical de les Illes 
Balears) és un sindicat, fun-
dat l’any 1977, que agrupa el 

sector de l’ensenyament, tant docents com no do-
cents. És partidari d’una escola pública, democràti-
ca, laica, gratuïta i arrelada en la cultura i la llengua 
pròpies. En 1990 va rebre un dels premis 31 de Des-
embre atorgats per l’Obra Cultural Balear. Durant el 
nefast govern presidit per José Ramon Bauzá (2011-
2015) el sindicat va dur a terme una intensa activitat 
contra les polítiques del PP, els atacs a l’escola i a la 
llengua catalana.

La repressió de la llengua catalana es concretà en 
l’aplicació de moltes mesures, entre elles el tanca-
ment de la TV de Mallorca i de l’emissora de ràdio 
Ona Mallorca, la supressió del requisit del català en 
la funció pública, la posada en marxa de la «lliure 
elecció de llengua» i l’aprovació del TIL (Tractament 
Integral de Llengües), que reduïa l’ús del català a 
l’escola. Contra aquesta política hi va haver una forta 
oposició, es posà en marxa la campanya «Enllaçats 
per la llengua», que consistia a posar llaços quadri-
barrats a les escoles i instituts, i es van organitzar 
vagues i manifestacions. La manifestació contra el 

TIL i que demanava la dimissió de Bauzá va aplegar 
80.000 persones.

L’STEI considera que el nou govern format a partir de 
les eleccions del 2015, va massa a poc a poc amb la 
normalització del català i reivindica com a mesures 
urgents la capacitació en català de l’Administració i 
millorar l’ús de la nostra llengua en l’ensenyament. 
Publica la revista Pissarra i difon a les Illes la cam-
panya de la FOLC sobre la reciprocitat plena i l’espai 
de comunicació en català.

STEPV (Sindicat de Treballadores 
i Treballadors de l’Ensenyament 
del País Valencià) és un sindicat 
fundat l’any 1978 a partir dels movi-
ments de professorat que compar-
tien una forta vocació unitària, plu-

ralista, participativa i democràtica. La seva activitat 
s’estén al món de la cultura, la solidaritat, l’ecologia, 
la pau i l’emancipació de totes les persones i col·lec-
tius. A partir de 1995 s’hi afegeix la denominació In-
tersindical Valenciana amb la voluntat de construir un 
sindicalisme nacional que contribueixi a vertebrar la 
societat valenciana.

STEPV va unir els seus esforços amb Escola Valen-
ciana contra la privatització de l’educació i és part 
activa en la lluita dels moviments socials per la pau, 
pels drets de les dones i els col·lectius LGBT, contra 
la globalització neoliberal, la precarització en el tre-
ball i per la dignitat. És l’única organització de l’Estat 
espanyol que forma part del Fòrum Social Mundial 
(FSM) i del Fòrum Mundial de l’Educació (FME).

La política del govern del PP va aconseguir laminar 
el valencià en l’ensenyament per mitjà del decret de 
plurilingüisme, del tancament d’unitats en valencià, 
de les retallades en ajudes a la normalització, etc.

Amb el nou govern sorgit de les eleccions del 2015, 
el sindicat proposa les mesures i les accions que 80.000 persones a Palma contra el TIL (29-9-2013)
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permetin avançar i contenir l’actual situació de des-
igualtat i desequilibri. Entre altres objectius, defensa 
una llei d’igualtat lingüística, una nova llei de la funció 
pública que reguli la competència lingüística i l’es-
tabliment d’un veritable plurilingüisme en el sistema 
educatiu valencià. Publica la revista Allioli i difon al 
País Valencià, juntament amb Escola Valenciana, la 
campanya de la FOLC sobre la reciprocitat plena i 
l’espai de comunicació en català.
                                      

USTEC (Unió Sindical dels Treballadors d’Ensen-
yament de Catalunya) és un sindicat, fundat l’any 
1984, format per treballadors i treballadores de l’en-
senyament de Catalunya per defensar les condicions 
laborals del professorat i per millorar la qualitat de 
l’educació. En 1997, juntament amb altres organitza-
cions, fundà la IAC (Intersindical Alternativa de Cata-
lunya). També forma part de la Confederació Sindical 
de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament 
(STEs). El sindicat entén l’educació com una eina 
compensadora de desigualtats i per això defensa 
l’ensenyament públic: un ensenyament català, laic, 
no sexista, democràtic i participatiu. Fa treball unitari 
amb diferents sindicats dels Països Catalans, com 
l’STEI i STEPV - Intersindical Valenciana, i de la resta 
de l’Estat. Lluita per totes les necessitats de la classe 
treballadora i no es limita a l’aspecte econòmic. Així 
participa activament en els moviments socials que 
malden per una societat no excloent, solidària i amb 
justícia social.

USTEC va ser molt crítica amb la sentència del TSJC 
(Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que 
establia que el castellà també havia de ser llengua 
vehicular dins l’ensenyament català. L’any 2017 va 
organitzar a Sitges unes jornades sobre «Llengües 
assetjades» amb altres sindicats de territoris on es 
parlen diferents llengües minoritzades; Ustec afirma-
va que a l’Estat espanyol hi havia forces poderoses 
hostils a les llengües minoritzades que, amb la pre-
tesa proposta del trilingüisme i utilitzant el prestigi 
social de l’anglès, volen fer del castellà la llengua ve-
hicular de l’ensenyament.

USTEC és el sindicat majoritari en l’ensenyament 
públic de Catalunya. Publica les revistes Eina i Do-
cència.

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA és una xarxa d’en-
titats que es va fundar l’any 2013 a partir de la cam-
panya amb el mateix nom que va consistir en una 
gran difusió del llaços quadribarrats, sobretot a les 
Illes Balears. La xarxa va començar coordinant els 
sindicats d’ensenyants com STEI, STEPV i USTEC 
i s’anà estenent a moltes entitats per la llengua que 
s’hi anaren adherint. La xarxa ha donat suport a les 
reivindicacions d’entitats locals i els ha ofert projecció 
en tot l’àmbit de la llengua catalana. 
Els anys 2015-2017, Enllaçats per la Llengua va dur 
a terme una campanya per un espai de comunicació 
en català amb l’eslògan «Una llengua amb senyal», 
que es va estendre a tots els territoris: Castelló de 
la Plana, Fraga, València, Barcelona, Elx, l’Alguer i 
Prada de Conflent.

AMPEC-IB: Assemblea de Mestres i Professors 
en català de les Illes Balears

AMPEC-IB es va presentar l’any 2012 tenint presèn-
cia en més de mig centenar de centres de les Illes, 
amb l’objectiu de reaccionar contra la política lingüís-
tica del govern Bauzá, i en concret contra la modifi-
cació de la Llei de funció pública i els canvis en la Llei 
de normalització lingüística. L’Assemblea defensa la 
immersió lingüística i s’oposa a separar els nins per 
raons d’idioma, tal com pretenia el govern Bauzá. 
També va donar suport a la campanya «Enllaçats pel 
català» i va denunciar, juntament amb l’STEI Intersin-
dical, al Parlament Europeu la vulneració dels drets 
de la comunitat lingüísica catalana. Ensems amb 
aquest sindicat va contribuir activament a la retirada 
de les propostes del govern Bauzá, que va compor-
tar un gran desgast polític al PP, partit que no pogué 
mantenir-se en el govern de les Illes.     
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