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20 ANYS D'STEs 

El novembre de 1976, ara fa 20 

anys, el moviment unitari, plu-

ralista i participatiu que havia 

engegat el professorat va decidir 

transformar-se en Sindicats de Treballadors 

i Treballadores de l'Ensenyament i confluir 

en la UCSTE (Unió Confederal de Sindi

cats de Treballadors de l'Ensenyament) 

La UCSTE, contràriament al que passà 

en altres organitzacions, no fou una creació 

artificial, sinó la conseqüència directa de 

la confluència de les coordinadores de de

legats i delegades i representants de centre 

en els primers anys de la transició política. 

I tot això, a partir de la radical sobirania 

dels seus membres. 

A les Illes, l'STEI sorgeix dels movi

ments unitaris dels treballadors i les treba

lladores de l'ensenyament que s'organitza 

-a les darreries del franquisme- com a co

ordinadora de mestres a l'ensenyament pú

blic (curs 1975-76) i, paralel·lament a l'en

senyament privat, impulsant candidatures 

democràtiques, al si del sindicat vertical, 

que resultaren guanyadores. 

El projecte era construir un sindicalis

me unitari que aglutinés, des de posicions 

progressistes, la majoria dels treballadors/ 

es de l'ensenyament. 

L'origen es dóna dins el període de 

màxima participació social i política,la tran

sició democràtica. 

El desembre de 1977, com a confluèn

cia d'ambdós moviments, es va constituir 

l'STEI. El Primer Congrés es va celebrar 

l'I de desembre de 1978. El Congrés va 

definir els trets característics de l'STEI com 

a sindicat autònom, unitari, de classe, 

assembleari, reivindicatiu, socio-polític i 

confederal. Va aprovar l'alternativa educa-

finir l'estructura organitzativa: Assemblea 

General d'afiliats/des, Comissió Executiva 

i Consell Plenari. 

La dècada dels 80 es caracteritza pels 

continus atacs a aquest model sindical per 

part de l'administració, amb la connivèn-

cia d'altres forces sindicals, i també en 

aquests anys es produeix la ruptura de la 

UCSTE en dues confederacions. L'any 1990 

es produeix la reunificació de les confede

racions UCSTE i STEC i es crea la Confe

deració d'STEs. 

L'STEI, des del seus inicis, ha acreditat 

la seva àmplia implantació al sector de l'en

senyança de les Illes, guanyant en majoria 

absoluta les eleccions sindicals celebrades 

a l'ensenyament privat els anys 1978,1982, 

1986 (68 delegats/des), 1990 (86 delegats/ 

des) i 1994 (91 delegats/des). A l'ensenya

ment públic, des que es celebren eleccions 

sindicals, ha obtingut sempre la majoria 

absoluta: 1987:14 delegats a l'ensenyament 

públic (51,85 %) i 3 delegat a la Universi

tat; 1990: 14 (48,27%) i 4 a la UIB; 1994: 

18 (58 ,06%)i5a laUIB. 

tiva que calia per a les nostres illes: una 

ensenyança com a servei públic, adequada 

als trets específics culturals, lingüístics, 

socials i econòmics de la nostra comunitat; 

una escola capdavantera en el procés de 

normalització lingüística. També es va de-

L'STEI ha fonamentat la seva praxis 

sindical al llarg d'aquest dilatat període en 

estimular i dinamitzar la participació dels 

ensenyants (assemblees de centre per ex

posar la posició del Sindicat i per recollir 

les propostes i reivindicacions dels treba-
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lladors/es de l'ensenyament; assemblees de 

delegats/es; assemblees sectorials i assem

blees generals...) i la conjunció de les 

plataformes reivindicatives amb la millora 

de la qualitat de l'ensenyament. 

El Plenari Confederal -òrgan màxim de 

decisió de la Confederació d'STEs- del no

vembre de 1996 ha coincidit amb la fita dels 

20 primers anys d'aquest projecte nascut 

per a la defensa de l'ensenyament com a 

servei públic, la participació i el respecte a 

la voluntat dels treballadors i treballadores, 

i d'un tipus de societat més justa i solidà

ria. Per això hem aprofitat l'avinentesa per 

realitzar un petit acte per retre homenatge 

als homes i dones que al llarg d'aquest pe

ríode han aportat el seu suport, les seves 

idees i el seu esforç per tirar endavant. 

Noves generacions s'han incorporat a 

l'ensenyament, a la tasca sindical, a la llui-

onfederación de STEs 

ta de cada dia. Altres companys i compa

nyes ens han anat deixant al llarg d'aquests 

vint anys. Però els STEs continuaran vius 

mentre les noves generacions mantinguen 

viva l'alegria, l'esforç i la il·lusió d'aquells 

i aquelles que tan s'esforçaren, ara fa vint 

anys. 

A totes i a tots, moltes felicitats. • 
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