
COMUNICAT DE PREMSA 05-01-2014

Davant les notícies aparegudes recentment en premsa, que suposarien que s’ha obert un nou 
expedient, en aquest cas informatiu, contra el cap d’estudis de l’IES Marratxí, que s’afegeix 
a l’obert recentment contra Jaume March, director del mateix centre i membre de la junta 
directiva de la nostra associació, i als tres expedients disciplinaris encara no resolts als directors 
de tres instituts públics de Maó, des de la nostra associació volem manifestar el següent:

• Donam tot el nostre suport als cinc professionals expedientats, dels qui ens consta la 
seva trajectòria de professionalitat, compromís i dedicació a la seva feina, més enllà del 
que seria estrictament exigible.

• Tenim seriosos dubtes pel que fa a les circumstàncies que envolten els expedients 
oberts, i que en els dos darrers casos inclourien gravacions de converses fetes 
contravenint la normativa vigent, i que a més haurien sofert una dilació difícilment 
explicable entre la data d’interposició de la denúncia i l’obertura del procediment, fet 
que hauria generat indefensió jurídica als professors denunciats.

• La nostra indignació per la forma en què el Govern Balear està enfrontant el conflicte 
educatiu, amb mesures que l’agreugen enlloc de cercar una solució negociada que 
permeti desbloquejar-lo, i amb el menyspreu sistemàtic de les peticions de diàleg fetes 
per distints agents socials, entre ells la nostra associació.

• En aquestes circumstàncies, des d’ADESMA no tenim més remei que donar per trencat 
qualsevol diàleg amb el Govern mentre no s’aturi aquesta política sancionadora i no es 
retirin els expedients oberts.

• Així mateix, manifestam la nostra profunda preocupació per la situació a que aquestes 
polítiques irresponsables estan portant el sistema públic d’educació, i refermam la 
nostra decisió, des del compromís i la responsabilitat envers les comunitats educatives 
dels nostres centres, de transcendir aquesta legislatura estèril en termes educatius i 
de començar a treballar en els propers mesos amb els distints agents socials per tal de 
posar les bases que permetin reconstruir i fer avançar el nostre malmès sistema en un 
futur proper. 
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