
SINDICAT DOCENT                      

   

 PREMI RAMON LLULL 2017 

El passat dimarts 28 de febrer gairebé al caient del dia de la comunitat de les Illes Balears 

va tenir lloc l'event del lliurament dels Premis Ramon Llull 2017 al Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Mallorca. Van ser molts els premiats i entre ells va 
estar “Illes per un Pacte”.

Fent un poc de memòria, la creació del pacte educatiu va nèixer en les Pitiüses, el agost 
de 2014  per la necessitat d'aconseguir un consens en l'ensenyament. A Menorca es va 
gestar dos anys enrere, en Mallorca també es van posar a treballar en 2014  i 
posteriorment es va crear una plataforma en la que estàn representades les quatre Illes 
amb el nom “Illes per un pacte” formada per docents families alumnes directors i 
inspectors.

Amb aquest reconeixement, la medalla d'or, que ha sabut a glòria, la comunitat educativa 
Balear se sent molt orgullosa per realitzar el primer pacte educatiu  nascut des de la base. 
Ara toca que els polítics demostrin la seva maduresa respecte a la realitat que es viu en 
les aules cada dia i doni la importància necessària per a l'aprovació del document de pacte 
educatiu en el Parlament Balear. Ja és hora què l'ensenyament deixi de ser un instrument 
polític i es modifiqui en cada canvi de govern. 
L'educació necessita imperiosament estabilitat.  
El diploma lliurat a “Illes per un Pacte” resa: 

Per la seva tasca en la defensa dels valors de la indepèndencia de l'educació per 

aconseguir un pacte social i polític per l'educació a les Illes Balears. 

La plataforma Illes per un Pacte es va constituir l'octubre de 2014 com a instrument 

de participació de la societat civil i la comunitat educativa. 

Amb persones  voluntàriesde moviments educatius de les quatre Illes Balears i 
organitzacions de sectors diversos, treballa per la cohesió territorial i de tot el 

sector de l'ensenyament en la construcció d'un documnet de consens per un gran 

pacte que defineixi i estableixi les bases de l'educació a les Illes Balears. 



 


