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PSIB: “Educació instigà els professors a repartir fullets entre 

els infants” 
 
Membres de la regidoria d’Educació han visitat almenys quatre escoles. Es reuneixen 
amb la direcció del centre i els comminen que els mestres entreguin propaganda als seus 
alumnes. 
 
Ander Zurimendi | 26/05/2009 | Vistes: 1375 
La regidoria d'Educació de Calvià instigà diversos professors a repartir entre els seus 
alumnes propaganda de la manifestació contra el català. Això denuncià ahir Antoni 
Manchado, regidor del PSIB i cap de l'oposició, i per aquest motiu Manchado té previst 
dur una moció d'urgència al ple d'aquest dijous, amb la qual demanaran la dimissió de la 
regidora d'Educació, Esperança Català; de la gestora de l'IMEB, Isabel Bonet, i del 
funcionari Javier Tascón. Aquestes tres persones estan implicades en l'organització de la 
manifestació de Círculo Balear en horari laboral i, a part d'això, Manchado també els 
acusa de pressionar direccions de centres escolars i AMPA per afegir-los a la protesta 
contra el català. L'IES Puig de sa Ginesta i el col·legi Jaume I són dos dels centres als 
quals es dirigiren els membres d'Educació. En la seva visita es reunien amb la direcció i 
els comminaven a repartir els fullets de la manifestació entre els professors. 
 
S'hi negaren 
 
Aquests, així mateix, rebrien l'ordre d'entregar-los als alumnes. Les direccions s'hi 
negaren, però en el Puig de sa Ginesta foren membres de la mateixa AMPA els que 
repartiren els pasquins entre els infants. Tanmateix, l'àrea d'Educació torna a l'epicentre 
de l'organització de la manifestació contra el català. En el fullet que dBalears publicà 
diumenge passat, l'Ajuntament assegurava que "posarà serveis d'autobusos gratuïts" per 
a tots aquells que es vulguin desplaçar a Palma. A més, instava els potencials 
manifestants a demanar una plaça en l'oficina de l'APA de Calvià. La data límit per 
reservar seient als busos, segons la mateixa circular, acabava ahir. 
 
La batlia, tanmateix, rebutjà ahir l'existència d'aquesta circular. Un portaveu del Gabinet 
de comunicació assegurà a aquest diari: "L'Ajuntament no té res a veure amb la 
manifestació. Una altra cosa és allò que faci el partit [popular]". Demanat pels recursos 
utilitzats des del Consistori per convocar la protesta, aclarí que tenien la intenció de no 
fer declaracions. La distribució de prospectes als alumnes s'afegeix ara al cúmul de 
pressions sobre l'àmbit educatiu detectades darrerament. 
 
Falses reunions de pares i mares amb l'únic objectiu de fer propaganda de la marxa, 
indicacions a les AMPA per tal que penjassin enllaços de la mobilització a les pàgines 
web i també cartells polítics de Círculo Balear fixats en centres educatius i escoletes en 
són alguns exemples. Per part seva, els sindicats amb representació a l'Ajuntament de 
Calvià sortiren ahir a denunciar les maniobres de Carlos Delgado. Tant la secció 
sindical de l'STEI-i com la de CCOO criticaren amb duresa "la tudadissa de recursos 
humans i doblers públics" feta per l'equip de govern. 
 
STEI: "Inoculen verí" 
 



Des de l'STEI-intersindical balear també denunciaren "la connivència de l'Ajuntament 
amb Círculo Balear. "Una entitat -destaca la central d'esquerres- que s'ha caracteritzat 
per inocular a la nostra societat el verí de la confrontació lingüística". A part d'això, 
l'STEi-i insisteix en "la utilització de recursos municipals" per desenvolupar una 
activitat privada, "un acte totalment reprovable". Ara bé, aquest és un pensament que 
sembla no compartir Rosa Estaràs, presidenta del Partit Popular a Palma. Preguntada 
explícitament pel fet que Delgado estigui usant la maquinària municipal en benefici 
privat, Estaràs contestà: "Que cadascú faci allò que trobi", com informa Lluís Planas. 
No tan sols tractà d'eludir el conflicte, sinó que avalà implícitament la malbaratament de 
recursos amb fins partidistes. Als escassos suports públics que la manifestació de 
Círculo Balear ha aconseguit cal afegir-ne dos que han estat inesperats: AFEDECO, 
presidida per Tomeu Servera, i AFACO. 
 


