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ANNEX I

La Justícia es pronuncia a favor del CEIB

8 d’abril de 2005

En el Ple de renovació de membres del Consell Escolar de les Illes
Balears, celebrat a Santanyí, es procedeix a la renovació de la Comissió
Permanent (Memòria 2005, pàg. 33).

3 de maig de 2005

Els Consellers Sra. Marta Monfort i Sr. Marc González adrecen un
escrit al President del CEIB Sr. Romero Valenzuela, demanant la repetició
de l’elecció del representant del grup d).
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16 de maig de 2005

La Comissió Permanent estudia la reclamació presentada i l’informe
del Secretari, respecte a com es va dur a terme el procés de renovació de la
Permanent, i acorda per unanimitat que el procés va ser correcte.

Informe de Secretaria a
President del Consell Escolar
i Srs. Consellers/eres de la Comissió Permanent

Assumpte: Renovació de la Comissió Permanent. Grup d)

Havent-se de consultar a la Comissió Permanent del CEIB el dubte
plantejat sobre l’aplicació del reglament en relació a la constitució del grup
d) d’aquesta Permanent constituïda el passat 8 d’abril, a petició dels conse-
llers Marta Monfort Miserachs i Marc González Sabater, d’acord amb l’arti-
cle 17 r) del mateix Reglament en vigor, aquesta Secretaria emet el següent
Informe sobre el procediment que es posa en discussió.

1) El Ple ordinari de 8 d’abril de 2005 va ser convocat el 23 de març
amb antelació en excreix respecte el que assenyala l’article 27.1 del
Reglament, donada la trascendència del mateix per a la renovació de la mei-
tat dels seus components.

2) A l’ordre del dia d’aquest Ple, figurava com a punt 3, la presa de
possessió dels nous membres del Consell Escolar i seguidament com a punt
4 la Renovació de la Comissió Permanent pels pròxims dos anys (article 23.6
del Reglament) tota vegada que es produeix un Ple de renovació de la meitat
dels membres en aplicació de l’article 9 del Reglament.

3) A l’objecte que no quedassin dubtes sobre la necessària presència de
consellers/eres titulars en aquest Ple, la Presidència va preveure a l’Ordre del dia
una nota a peu de pàgina que deia textualment: Es recorda que només poden
prendre possessió els consellers/eres titulars, nomenats en el BOIB de 22-III-05, des
de la convicció que només poden actuar els Suplents en sessions plenàries excep-
cionalment (article 12 n), una vegada que han pres possessori els Titulars.

4) Pocs dies abans de la celebració del Ple, es varen rebre a Secretaria
algunes consultes de diferents sectors representats en el Ple del CEIB, dema-
nant aclariments sobre aquest procediment, a tots els quals se va respondre
de la mateixa forma:  necessitat de presència de titulars afectats pel nomena-
ment de (BOIB 22-III-05) tant pel punt 3 de l’Ordre del Dia com del punt
4 de Renovació de Permanent, que està composta exclussivament per conse-
llers/eres titulars (article 23.1).

5) En relació al grup d) de la Permanent, que és objecte d’aquesta
petició de la Sra. Monfort Miserachs i Sr. González Sabater es va rebre a
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Secretaria dia 5 d’abril de 2005 un correu electrònic des de C. Arcangel San
Rafael en el qual es deia que la Sra. Monfort no assistiria al Ple i vendria el
seu substitut Sr. Balle. Personament no vaig dubtar un moment en posar-me
en contacte telefònic amb la Sra. Monfort Misserachs, per aclarir-li el proce-
diment, ja que era consellera que tenia que prendre possessió (BOIB 22-III-
05) i per tant resultava inviable ser substituïda pel Sr. Balle en presa de pos-
sessió i renovació de Permanent. La conversa telefònica va ser cordialíssima
per les dues bandes, vaig entendre que havia entès perfectament els raona-
ments tècnics i que no podria assistir perquè tenia un compromís a Madrid,
per la qual cosa quan se va redactar l’ Acta del Ple de dia 8 d’abril, tampoc
vaig dubtar en què figuràs la seva absència com a justificada.

6) Arribats al desenvolupament del punt 4 de l’ordre del dia, es va
entregar a tots els consellers/eres presents un model d’acta a complimentar
per cada Mesa i un resum de l’article 23. 4 a efectes que es constituissen les
Meses, sabent tots així quins eren no ja les institucions, sinó els noms dels
components de cada grup, perquè es poguessin identificar entre sí, a l’hora
de redactar l’acta de constitució dels grups.

7) En el cas del grup d) de la Permanent, els components teòrics per
elegir  1 Titular i 1 Suplent, eren 5:  2 pel grup e), 2 del grup g) i 1 del grup
o) del Ple; dels quals es trobaven presents 3 consellers: Moyà Pons, Mateu
Gelabert i Cardell Calafat, o sigui majoria numèrica respecte el total possible.

8) A l’acta que me va entregar aquest grup, degudament signada per
Presidenta i Secretària de la Mesa, tancada a les 11’45 hores del dia 8 d’abril
de 2005, figurava una proposta de Titular i Suplent, sense cap tipus d’ob-
servació o de nota marginal, que pogués deixar entreveure cap anomalia o
dificultat en la Mesa.

9) Una vegada disposar de totes les Actes dels 8 grups que conformen
la Permanent es va procedir a la lectura de totes elles per ser ratificats o no
els nomenaments pel Ple (article 23.5), amb el resultat de: 29 vots a favor,
2 en contra i 2 abstencions (segons consta a l’acta del Ple de 8 d’abril).

10) La votació es feu a mà alçada i ni abans, ni després, quan el
President otorga paraules, ningú dels presents, va fer ús del que preveu l’ar-
ticle 35.6  sobre manifestació pública de discrepància, respecte l’acord pres
per majoria absoluta del Ple ni tampoc es va recollir en Acta cap intervenció
que fes referència a l’article 23.5.

11) Dia 18 d’abril de 2005 es va rebre a aquesta Secretaria un correu
electrònic procedent del Sr. Marc González, en el qual en nom propi i de
Marta Monfort, demanava una certificació d’acta d’elecció de membres de la
Permanent amb la finalitat d’impugnar l’acord de Constitució de la
Permanent.

12) Dia 19 d’abril de 2005 aquesta Secretaria va extendre un
Certificat, que es va remetre immediatament a l’adreça del sol·licitant, de
l’acta en qüestió.
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13) El 3 de maig de 2005 ha tingut entrada en aquesta Secretaria del
CEIB un escrit de Marta Monfort Miserachs i Març González Sabater que
impugna mitjançant Recurs d’Alçada l’acord  objecte de discussió, amb el
contingut que ja coneixen tots vostès, perquè s’ha llegit abans.

En conseqüència, aquesta Secretaria, sotmet a la consideració del
President del CEIB i membres de la Permanent aquest Informe, perquè  es
puguin pronunciar respecte el que posa en dubte la petició formulada pels
Srs. Monfort i González, sense entrar en valoració punt per punt a l’escrit
presentat com a Recurs d’alçada, des del dubte que aquest organisme el
pugui admetre com a tal, i en canvi, sí, com a discrepància a l’aplicació del
Reglament que es va fer dia 8 d’abril.

No obstant es puntualitza que:

a) El procés es va fer amb la millor voluntat d’eficàcia i fidelitat al
Reglament.

b) Es considera que existia majoria de components del grup d) en el
moment d’aixecar l’Acta de Mesa d’acord amb l’article 26.1 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques, quan hi estaven presents 3 dels 5 components possibles o sigui
majoria.

c) Es considera que s’han constituït els representants de la Permanent
quan ha existit la presa de possessió de la majoria de titulars de cada grup,
sense esperar la totalitat, cosa que faria inviable la representació de certs sec-
tors a l’esmentada Permanent, ja que fins i tot existeix qualque titular a altres
grups que no ha pres possessori mai; i la finalitat de l’òrgan del CEIB es la
de funcionar i no la d’estar paralitzat. 

d) Sobre els justificants presentats “a posteriori” de tota la sessió del
Ple, no és costum habitual a aquest òrgan col·legiat demanar-les, ni exigir-
les, com se fa en els centres educatius respecte absències de menors d’edat.
Aquí, fins ara, ens fiam de la voluntat o no d’assistir, per part de persones
responsables al seu criteri, voluntat o possibilitat d’assistir o no; sense entrar
en valoracions de si han tingut preferència qualitativa i/o comparativa res-
pecte al que han considerat més important: el Consell Escolar o una altra
activitat. Prova d’això és que habitualment feim constar en acta com a faltes
justificades les comunicacions escrites, telefòniques o directes expressades
pels interessats amb anterioritat a la reunió. Criteri que es va seguir amb la
Sra. Monfort Misserachs el dia 8 d’abril, segons consta en acta.

e) Respecte a l’afirmació que sembla voler dir que els vots negatius del
punt 4 de l’Ordre del dia del Ple de 8 d’abril corresponen a la Sra. Moyà i al
Sr. González consta en acta;  no se reflecteix així a l’Acta en qüestió, perquè
la votació es feu a mà alçada i ningú va fer ús de la possibilitat d’explicar el
seu vot. L’acta va recollir el resultat numèric, però no la procedència dels 2
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negatius i les 2 abstencions. Si en l’escrit de la Sra. Moyà i del Sr. González
s’identifiquen com a votants negatius el Sr. González i la Sra. Monfort,
aquesta Secretaria ho creu, però no ho certifica perquè no en té constància.

f) Amb la finalitat de complir de la millor manera possible el
Reglament, amb transparència i igualtat per a tothom, es proposa a aquest
òrgan col·legiat que la consulta que sotmet el President (article 17 r.) es faci
per votació secreta, segons preveu l’article 34.b) per interpretar que el tema
afecta a persones, tant pel que es refereix als signants de l’Acta de la Mesa,
com al que demanen el sol·licitants de l’escrit de referència sobre discrepàn-
cia de l’elecció feta en el grup d) de la Permanent.

g) Finalment es reitera i subratlla no haver-hi per part d’aquesta
Secretaria cap ànim de crear cap indefensió a ni una de les Institucions que
conformen aquest Consell Escolar, però si una lluerna a que trobant-nos a
l’any del IV Centenari de l’obra cabdal de Cervantes, tengui qualque conno-
tació premonitòria aquella expressió del personatge central quan descriu l’ar-
ribada al Toboso a mitjanit del cavaller i el criat, en el capítol IX de la sego-
na part del “Quijote”. 

Atentament

El Secretari del CEIB
Nicolau J. Mª Salom Sancho

16 de maig de 2005

18 de maig de 2005

El President Sr. Romero Valenzuela respon als consellers reclamants
que desestima la seva petició, en base a l’acord pres per la Comissió
Permanent.
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2 de juny de 2005

El Secretari General de la FERE-CECA-ECIB, certifica que s’ha pres
l’acord per unanimitat d’impugnar la resolució del President del CEIB
davant la jurisdicció  contencioso-administrativa.
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15 de juny de 2005

El Procurador del Tribunals Sr. Molina Romero en representació de
FERE-CECA eleva un recurs a la sala de lo Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
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05 de juliol de 2005

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sol·licita al Consell
Escolar de les Illes Balears, tota la documentació relativa al procés de reno-
vació de la Comissió Permanent.
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19 de juliol de 2005

El Consell Escolar de les Illes Balears, remet al Tribunal superior de
Justícia, la voluminosa documentació requerida
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09 de novembre de 2006

El Tribunal Superior de Justícia es Pronuncia amb sentencia núm.
909 a favor del Consell Escolar de les Illes Balears desestimant el recurs.
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ANNEX II

La premsa s’ocupa del tema trilingüisme

Dins la petita història del Consell Escolar de les Illes Balears, no cal
dubtar que l’Informe 03/2006, ha estat per la seva temàtica el que una més
ampla transcendència ha tingut a través dels mitjans de comunicació televi-
sius, radiofònics i periodístics. Fins i tot, en ocasions hi ha hagut premsa que
ha utilitzat erròniament el nom del Consell Escolar de les Illes Balears en
relació a la pol·lèmica suscitada, quan aquest òrgan col·legiat s’ha limitat a
fer la seva funció d’informar l’esborrany del Decret que se li havia demanat.

Donat l’esforç que feren els components del CEIB per elaborar un
informe consensuat, sòlid, constructiu i orientatiu que va rubricar el Ple del
26 d’abril per 36 vots a favor, 0 en contra i 4 en blanc; la Secretaria del CEIB
ha considerat d’interès recollir a la modesta hemeroteca de l’oficina, una
relació de referents periodístics a títol d’inventari, sobre el tema tractat en
aquest Informe.

La relació ens consta que és incompleta, i naturalment donat el caràc-
ter documentalista d’una Memòria a efectes de proporcionar dades als estu-
diosos de l’educació de les Illes Balears, recollim dates i dades arribats a les
nostres mans, com a constatació de fets, sense valoracions que, cadascú,
segons el seu criteri ja farà si ho creu oportú, amb la perspectiva històrica
que ajudarà a veure la dimensió del tema.

El recull cronològic i ampliable, es el següent: 

Setembre 2005
Dia 5

“Insuficiente catalán” (a l’Escola) (Article de Sebastià Verd, Diario de
Mallorca, pàg. 42) 
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“STEI, PSM i OCB clamen perquè Fiol no impulsi l’anglès a costa del
català” (Informació Balears, pàg. 8)

Dia 23
“El Consejo de Europa cree insuficiente la enseñanza en catalán en

Baleares” (Informació Diario de Mallorca, portada i pàg. 4)

Novembre 2005
Dia 4

“Fiol no garanteix que l’augment de l’anglès a l’escola no afecti al català”
(Informació Balears, pàg. 6)

Dia 9
“Fiol quiere garantizar la libre elección de lengua en las escuelas en esta

legislatura” (Informació El Mundo, pàg. 15)

Dia 17
“Escola i llengua” (Article de Joan Melià, Balears, pàg. 4)

Desembre 2005
Dia 8

“AFA exige un modelo de enseñanza trilingüe y plural y la izquierda una
escuela laica y en catalán” (Informació El Mundo, pàg. 18)

Dia 9
“Padres críticos con el PP inundarán el Govern de postales pidiendo el tri-

lingüismo en las aulas” (Informació El Mundo, pàg. 15)

Gener 2006
Dia 8

“Les normes lingüístiques que ha aprovat el Govern Balear son il·legals i
molt regressives” (Entrevista a Bartomeu Colom, Balears, pàg. 7)

Dia 19
“Bilingüisme i cooficialitat (per molt que diguin) no es el que tenim ara”

(Article J.M. Quintana, Menorca, pàg. 3)

Dia 30
“El Govern implantará el trílingüismo en la enseñanza Primaria y

Secundaria a partir del próximo curso” (Informació El Mundo, portada i pàg. 10)

Dia 31
“El modelo de educación trilingüe dejará sin efecto el Decreto de

Mínimos a partir del próximo curso” (Informació El Mundo, pàg. 13)

Febrer 2006
Dia 4

“El Govern impondrá por decreto la enseñanza del inglés o de otro idio-
ma extranjero a partir del primer curso de Primaria” (Informació El Mundo,
pàg. 14)
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“Jaime Juan: El Decreto de Mínimos es del 97 y ya està un poco desfasa-
do” (Al mateix diari, mateixa pàgina)

Dia 6
“Escoles trilingües, un nou titular?” (Article de Julia Sánchez, Diario de

Mallorca, pàg. 44)

Dia 14
“La concertada diu que l’acceptació del trilingüisme serà majoritària”

(Informació Balears, pàg. 9)

Dia 16
“Els experts temen que el trilingüisme del Govern vulneri la Llei de

Normalització” (Reportatge Balears, pàg. 6)

Dia 23
“L’OCB avisa Fiol que no admetrà que es violi el Decret de Mínims”

(Informació, Balears, pàg. 5)

Dia 24
“Fiol tira endavant el decret que redueix a un terç les hores en català a l’es-

cola” (Informació, portada, pàg 29 i Editorial, Balears)
“Prou” (Comentari, Balears, pàg. 3)
“El Govem da libertad a los centros para implantar desde el próximo

curso la enseñanza trilingüe” (Reportatge El Mundo, pàg. 18) 
“Los colegios podràn impartir las clases también en inglés desde el próxi-

mo curso” (Informació Última Hora, pàg. 18)

Dia 25
“El STEI-i califica de “cortina de humo” el decreto de enseñanza trilin-

güe” (Informació Última Hora, pàg 31)

Dia 26
“Els pares no podran decidir si els seus fills estudien en el model trilin-

güe” (Informació, Balears, pàg. 3)
“Una cortina de fum per atacar l’escola pública, segons I’STEI”

(Informació, mateix periòdic, pàg. 3)

Març 2006
Dia 1

“El bilingüismo: sentido de futuro” (Article de Xavier Cassanyes, Última
Hora, pàg. 39)

Dia 3
“El model trilingüe” (Article de Bartomeu Colom, Diario de Mallorca)
“Els pares critiquen la manca de mitjans al decret de trilingüisme”

(Informació Balears, pàg. 6)

Dia 4
“La Conselleria garantiza profesores de inglés a los colegios que pidan el

modelo trilingüe” (Informació El Mundo, pàg. 13)



“Asociación Familiar: Así se cumplirá la voluntad de muchos padres”
(Comentari, mateix periòdic)

“Los colegios estarán obligados a adoptar el modelo trilingüe si la mayo-
ría de padres de alumnos lo solicita” (Informació El Mundo, pàg. 12)

Dia 5
“Asociación Familiar asesorará a los padres en los primeros pasos para exi-

gir el trilingüismo” (Informació El Mundo, pàg. 11)
“El aprendizaje sólo en catalán quedaría como una opción, no una impo-

sición” (Comentari, mateix periòdic)

Dia 6
“Los colegios estarán obligados a adoptar el modelo trilingüe si la mayo-

ría de padres de alumnos lo solicita” (Informació El Mundo, pàg. 12)
“Que los padres decidan” (Editorial, mateix periòdic)
“El Conseller Fiol ha ultimado el decreto en tiempo record” (Informació,

mateix periòdic)

Dia 7
“Trilingüismo y clases por señas en los colegios” (Article Marta Zoreda, El

Mundo, pàg. 22)

Dia 8
“Directores de escuela rechazan el decreto trilingüe por ‘discriminar’ a los

alumnos” (Informació Última Hora, pàg. 21)

Dia 9
“Els alumnes estudiaran català, castellà i anglès” (Informació i Editorial

Magisterio Español)

Dia 10
“Educació dispondrá de tres millones de euros para aplicar el decreto de

trilingüismo” (Informació Última Hora, pàg. 28)
“Educació disposarà de 3 milions per a aplicar el decret de trilingüisme”

(Informació Balears, pàg. 11)

Dia 11
“Los directores de los colegios reclaman a Educació la retirada del decre-

to de trilingüismo” (Informació Última Hora, pàg. 32)
“Padres de tres colegios se alian para exigir que se implante ya el trilin-

güismo” (Informació El Mundo, pàg. 24)

Dia 12
“La resistencia al trilingüismo de colegios religiosos vaticina un éxodo

hacia los centros del Opus Dei y Legionarios de Cristo” (Informació El Mundo,
pàg. 12)

“La oferta y la demanda” (Editorial El Mundo, pàg. 12)

Dia 14
“El servei lingüístic de la UIB diu que el decret trilingüe perjudica el cata-

là” (Informació Balears, pàg. 10)
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“La UIB rechaza el decreto de trilingüismo porque rebaja las horas de
catalán” (Informació Diario de Ibiza, pàg. 15)

Dia 15
“Los padres exigen al Govern poder imponer el trilingüismo a los directo-

res de los colegios” (Informació El Mundo, pàg. 14)

Dia 16
“Delgado da su apoyo a los padres de Calvià que piden el trilingüismo”

(Informació El Mundo, pàg. 26)

Dia 18
“Escola Catòlica accepta que el català predomini en el model trilingüe”

(Reportatge Balears, portada i pàg. 3)
“L’OCB se suma a les protestes” (Informació interior, mateix periòdic)
“Escola Católica negocia con Educació que el catalán domine en el mode-

lo trilingüe” (Reportage, Última Hora, pàg. 15)
“De l’ordre Rotger al Decret Fiol” (Article Tomeu Martí, Balears, pàg. 31) 

Dia 19
“Professorat de Filologia Anglesa de la UIB qüestiona la viabilitat del

decret trilingüe” (Informació, Balears, pàg. 5) 
“El STEI prepara una “primavera caliente” para presionar a Jaume Matas

y evitar que implante la educación trilingüe” (Informació, El Mundo, p. 12)
“Se quitan las caretas” (Editorial mateix periòdic, pàg. 12)

Dia 21
“EU-EV diu que el decret trilingüe afavorirà els col·legis concertats”

(Informació Balears, pàg. 9)

Dia 23
“La UIB aplica su propio trilingüismo: ofrece 28 asignaturas en inglés y

prepara varios masters” (Informació El Mundo, pàg. 18)

Dia 26
“El pitjor que ha fet el Govern és un discurs que converteix el català en

element prescindible” (Entrevista a Tomeu Martí, Balears, pàg. 7) 
“Alerta acadèmica perquè el decret trilingüe afavoreix l’instrusisme profes-

sional” (Portada i pàg. 3 de Balears)
“Els sindicats consulten els centres per preparar mobilitzacions”

(Informació, mateix periòdic, pàg. 3)

Dia 28
“El decret “trilingüe” divideix els pares de les escoles concertades”

(Reportage Balears, pàg. 9) 
“La patronal dona a I’OCB “suport total” per exigir trilingüisme fora de

les escoles” (Informació, mateix periòdic, pàg. 9)
“Escola Católica pide que se dé el 40% de las clases en catalán, el 40% en

castellano y el 20% en inglés” (Informació El Mundo, pàg 14)
“AFA y CONCAPA piden al Govern que no ceda a las presiones catalanis-

tas” (Informació El Mundo, pàg 14) 
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“Un modelo de enseñanza que ya nadie rechaza al 100%” (Comentari,
mateix periòdic, pàg. 14)

Dia 29
“Educació negociara el percentatge de cada Mengua al decret trilingüe”

(Informació, Balears, pàg. 10)

Abril 2006
Dia 1

“El decreto de trilingüismo vulnera el mínimo de catalán, según asocia-
ciones de padres” (Informació Última Hora, pàg. 20)

“La confederación de padres cree que el trilingüismo discrimina a los
alumnos” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 14)

Dia 3
“Trilingüisme” (Article de Sebastià Verd, Diario de Mallorca, pàg. 28)

Dia 4
“Alberdi afirma que el model trilingüe contradiu el programa del PP”

(Informació Balears, pàg. 9)

Dia 5
“La UIB dice “sí” al trilingüismo pero rebaja al 20% las clases en inglés”

(Informació, El Mundo, pàg. 15)
“Educacióres y pedagogos de la UIB rechazan el decreto de trilingüismo”

(Informació, Última Hora, pàg. 16)
“Projecte de decret sobre trilingüisme” (Informació, Balears, pàg I i IV,

d’Aplecs)
“La UIB reclama al Govem que refaci de cap a cap el decret de trilingüis-

me” (Informació, Balears, Portada i pàg. 3) 
“El colegio trilingüe Agora abrirà sede en Calvià a cambio de pagar obras

públicas” (Informació El Mundo, pàg. 22)
“La Universitat reclama al Govern que modifique el proyecto de educa-

ción trilingüe” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 6)

Dia 6
“Francesc Fiol obre ara la porta a la rectificació del decret trilingüe”

(Portada i informació, Balears, pàg. 5)
“Fiol rechaza pronunciarse sobre el dictamen de la UIB sobre trilingüis-

mo hasta haberlo leído” (Informació Última Hora, pàg. 24)

Dia 9
“No podemos sacrificar ni un poco la normalización del catalán”

(Entrevista a Marc González, Última Hora, pàg. 29)

Dia 11
“El Consell Escolar ha elaborat un informe contrari al decret Fiol”

(Informació, Balears, pàg. 7)
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Dia 12
“Fiol, disposat a canviar el nombre d’hores lectives en llengua anglesa”

(Informació, Balears, pàg. 5)
“La escuela concertada propone un mínimo del 20% de horas en inglés”

(Informació Última Hora, pàg. 17)

Dia 13
“El pla d’Escola Catòlica permet un 60% d’hores en català a un model tri-

lingüe” (Informació, Balears, pàg. 7)

Dia 15
“Cap autonomia ha equiparat a l’escola un idioma estranger amb els ofi-

cials” (Reportatge. Balears, pàg. 3)
“La proposta de la UIB i dels directors s’acosta al model aplicat a

Valencia” (Informació mateix periòdic, pàg. 3)

Dia 16
“La enseñanza trilingüe serà algo irreversible e inevitable, aunque no sea

obligatorio” (Entrevista amb el Conseller Fiol, El Mundo, pàg. 18 i 19)

Dia 20
“L’ensenyament trilingüe... es posible?... es convenient?” (Article de Joan

Miquel Fiol, Diario de Mallorca, pàg. 40)

Dia 22
“Manifiesto pol·las vengas de aquí, vas cuatro” (Comentari irònic, Diario

de Mallorca)

Dia 23
“Monerris convencido que los profesores de la Isla estàn preparados para

el decreto de trilingüismo” (Informació El Mundo, pàg. 32)

Dia 26
“L’IES Son Pacs i el trilingüisme” (Carta al Director, Diario de Mallorca,

pàg. 36)
“Educación mantiene las ayudas a los concertados y el decreto de trilin-

güismo” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 5)

Dia 27
“La comunitat educativa reclama que no es retalIi l’ensenyament del cata-

là” (Reportatge portada i pàg. 3 a Balears)
“El Consell Escolar de Balears exige la reforma del decreto de trilingüis-

mo” (Informació tergiversada a Diario de Mallorca, pàg. 8)
“El Consell Escolar propone impartir un 20% de las materias no lingüís-

ticas en inglés” (Informació, Ultima Hora, pàg. 35)
“La Asociación de Inspectores de Educación apoya el proyecto de trilin-

güismo del Govern” (Informació, Última Hora, pàg. 34)
“El Consejo Escolar pide que se den más horas de lengua extranjera”

(Informació, El Mundo, pàg. 20)



Maig 2006
Dia 4

“Fiol conoce la experiencia de enseñanza bilingüe en un colegio público
madrileño” (Informació Última Hora, pàg. 19)

Dia 6
“140 Inspectores de educación apoyan en Palma el trilingüismo” (Portada

i Informació El Mundo, pàg. 17) 
“Fiol defensa que la implantació del trilingüisme es “primordial”

(Informació Balears, pàg. 10) 
“Fiol mantiene que la implantación del trilingüismo es “primordial”

(Informació Última Hora, pàg. 31)

Dia 7
“Nuestros hijos estàn en inferioridad en la escuela por la imposición del

catalán” (Entrevista a Pedro Anaya, El Mundo, pàg. 16 i 17)

Dia 8
“Els directors rebutgen el decret trilingüe per discriminar alumnes”

(Informació Balears, portada i pàg. 3)
“Evident” (Article Joan Riera, Balears, pàg. 3)

Dia 11
“El 83% de los padres que han podido elegir prefiere que sus hijos tengan

más horas de castellano en el colegio” (Reportatge El Mundo, portada i pàg. 12)
“Gana la libertad” (Editorial mateix periòdic, pàg. 12)

Dia 12
“El Consell Escolar y la concertada aplauden la libre elección de lengua”

(Informació, Diario de Mallorca, pàg. 11)

Dia 13
“El trilingüisme a l’escola: un projecte a canviar” (Opinió MRP de

Menorca, Menorca, pàg. 2)

Dia 17
“El trilingüisme i la llàntia meravellosa” (Carta al director, Balears, pàg.

31)
“El STEI dice que sólo hay profesores para 15 o 20 colegios trilingües”

(Informació El Mundo, pàg. 13)

Dia 18
“Educación modifica el trilingüísmo ante la presión del sector educativo”

(Informació Diario de Mallorca, pàg. 8)
“Cientos de familias interesadas por el trilingüismo saturan la web de AFA

Educación” (Informació El Mundo, pàg. 19) 
Dia 19

“El trilingüisme i la llàntia maravellosa” (Cartas al Director, Diario de
Mallorca, pàg. 48)
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Dia 20
“Educació desatén el Consell Escolar i no garanteix el 50% d’hores en

català” (Informació Balears, pàg. 3)

Dia 22
“Fiol defiende el trilingüismo” (Informació ADN, pàg. 6)

Dia 24
“El PSIB adverteix que el decret del trilingüisme pot vulnerar l’Estatut”

(Informació Balears, pàg. 5)
“La federación de padres solicita referendos en los centros que decidan

aplicar el trilingüismo” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 6)

Dia 25
“El STEI-i denuncia que el trilingüismo se aplicarà “sin escuchar a la

comunidad educativa” (Informació Última Hora, pàg. 17) 
“El Govem aprobará por vía urgente el trilingüismo con la oposición de

los sindicatos” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 4)
“El Govem balear fa cas omís de les crítiques del Consell Escolar” (Portada

i informació pàg. 3, Balears)

Dia 26
“El nou projecte de decret trilingüe” (Article de M. Antònia Font, Balears,

pàg. 28)
“Educació nega que imposi el decret trilingüe i diu que té suport unàni-

me” (Informació Balears, pàg. 10)

Dia 27
“L’OCB demanarà a Estaràs que Fiol “no liquidi l’ensenyament en català”

(Informació Balears, pàg. 8) 
“Mallorquins contra Mallorca?” (Article de Tomeu Martí, Balears, pàg. 25)

Dia 29
“Educació negociará el porcentaje de cada lengua en el decreto de trilin-

güismo” (Informació Última Hora, pàg 26)

Dia 30
“Educació insisteix en el model que limita el català a un terç de l’horari”

(Informació Balears, pàg 10)

Dia 31
“El 55% apoya la enseñanza trilingüe pero un 47% cree que Matas ha

incumplido una promesa de garantizar el bilingüismo” (Reportatge i editorial El
Mundo, pàg. 12)

Juny 2006
Dia 3

“AFA pide la aprobación urgente del decreto de trilingüismo” (Informació,
Última Hora, pàg. 24)
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Dia 4
“Una encuesta revela que el 67% de la sociedad està a favor del trilingüis-

mo” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 10)
“Asociación Familiar organiza una paella gigante para reclamar la ense-

ñanza trilingüe” (Informació, mateix periòdic, pàg, 10)
“Un 67% de ciudadanos de Balears apoya el decreto de trilingüismo,

según AFA” (Informació Última Hora, pàg. 17)
“El Govern ha “inyectado” 243.000 euros en AFA en un año y medio”

(Comentari, mateixa publicació, pàg. 17) 
“El 67% de las familias de Baleares apoya la implantación del trilingüis-

mo en las escuelas” (Reportatge El Mundo, pàg. 18)
“Los inmigrantes apoyan las clases en castellano, inglés y catalán”

(Comentari, mateix periòdic) 
“Muchos padres son partidarios de que el catalán deje de ser de uso obli-

gatorio en la enseñanza” (Informació, mateix periòdic, pàg. 18)
“Juan calcula que 25 colegios aplicaràn ya el trilingüismo durante el pró-

ximo curso” (Informació-entrevista amb el Director General, El Mundo, pàg. 19) 
“El decreto estará en unos días tras pasar por el Consell Escolar”

(Informació, mateix periòdic, pàg. 19)
“Educación espera que 12 centros más se apunten a las sesiones europe-

as” (Informació, mateix periòdic, pàg. 19)
“El representante musulmán pide que haya clases en árabe” (Informació

mateix periòdic)

Dia 5
“Un estudio demuestra que la inmersión en una tercera lengua refuerza

las oficiales” (Reportatge Última Hora, pàg 14)

Dia 9
“El caramel enverinat de trilingüisme escolar” (Reportatge a Presència,

pàg. 22 i 23)

Dia 11
“El Govern Matas aprova el Decret de trilingüisme enmig de la polémica”

(Portada i informació pàg. 3 a Balears)
“Consciència” (Comentari, mateix periòdic, pàg. 3) 
“L’OCB insta els defensors del català a estar alerta per aturar l’agressió”

(Informació, mateix periòdic, pàg. 3)

Dia 12
“El bilingüisme asimètric, cada cop mes monolingüe” (Article de Jaume

Lladó, Balears, pàg. 20)

Dia 14
“El Govem admet que ha donat 585 mil € en tres anys a Arguelles”

(Informació, Balears, pàg. 7)

Dia 15
“El Consell Consultiu da el visto bueno al Decreto de Trilingüismo”

(Informació Última Hora, pàg. 22)
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“Una tramitación no exenta de polémica” (Comentari, mateixa publicació,
pàg, 22)

“Educación afirma que tiene el visto bueno del Consultiu sobre el trilin-
güismo” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 9)

“La legalitat del decret de trilingüisme divideix el Consell Consultiu auto-
nómic” (Informació, Balears, pàg. 5)

Dia 16
“El modelo lingüístico divide a los padres y los profesores del colegio de

Son Caliu” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 32)
“Un voto particular del Consultiu critica el trilingüismo por segregar a los

niños” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 8)
“El voto particular del Consell Consultiu indica que el Decreto de

Trilingüismo es “contrario a la ley” (Informació Última Hora, pàg. 20)
“Los directores rechazan el decreto y el STEI junto con la OCB preparan

su impugnación” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 8)
“La comunitat educativa recorrerà contra el decret Fiol, que es vol apro-

var avui” (Informació Balears, pàg. 5)

Dia 17
“El Govern aprueba el trilingüismo sin partida económica para impulsar-

lo” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 9)
“El Govern aprueba el decreto que fomenta la enseñanza trilingüe”

(Informació, Menorca, pàg. 10)
“Una veintena de colegios darán entre un 20 y un 33% de clases en len-

gua extranjera” (Informació, Diario de Ibiza, pàg. 8)
“El Govern aprueba su “proyecto estrella” del trilingüismo que el próxi-

mo curso aplicarán al menos 20 colegios” (Reportatge, El Mundo, pàg. 12 i 13) 
“El fin del ombliguismo” (Editorial mateix periòdic, pàg. 12)
“El Consejo Escolar de cada centro decidirà si aplica o no el trilingüismo”

(Reportatge mateix periòdic, pàg. 13)
“Fiol está “preocupado” por los recusos que habrá contra el Decreto de

Trilingüismo” (Informació, Ultima Hora, pàg. 27)
“Normalització lingüística (i III): a partir de 2003,...” (Article Tomeu

Martí, Balears, pàg. 29) 

Dia 18
“El Consell Consultiu va advertir que el Decret trilingüe crea un caos nor-

matiu” (Informació, Balears, portada i pàg. 3)
“El Consultiu advirtió que el decreto de trilingüismo era un “caos norma-

tivo” (Informació Última Hora, pàg. 26)
“El STEI-i considera que el decreto de trilingüismo es claramente ilegal”

(Informació Diario de Mallorca, pàg. 9)

Dia 19
“El Govern adelanta al primer año de Educación Primaria la enseñanza

del inglés o francés a partir del próximo curso” (Informació El Mundo, pàg. 12)
“Cuanto antes mejor” (Editorial, mateix periòdic)
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“El model trilingüe deberà ser aceptado por el Claustro y el Consejo
Escolar” (Comentari, mateix periòdic)

Dia 20
“El PSM demana al fiscal que actuï contra el Decret del trilingüisme”

(Reportatge, Balears, pàg. 5)

Dia 21
“L’Executiu publica el Decret Fiol en el BOIB sense complir amb el

Consultiu” (Informació Balears, pàg. 3)
“El procés que culminà ahir ha estat marcat per una forta polémica”

(Comentari, idem publicació, pàg. 3)
“Los profesores de Son Caliu aseguran que su proyecto equilibra las tres

lenguas” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 22) 
“Educación aplicarà el trilingüismo sólo en 20 centros en los que aumen-

tará recursos” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 9)
“Es falso que hubiera consenso en el Decreto de Trilingüismo” (Entrevista

al diputat Riudavets, Menorca, pàg. 13)

Dia 23
“L’OCB es mobilitzarà contra la política lingüística del Govern”

(Informació i Portada i pàg. 3 de Balears)

Dia 24
“La UIB informarà les escoles de la seva oposició al Decret trilingüe”

(Informació Balears, pàg. 5) 

Día 25
“El trilingüismo es un proyecto estrella para el gobierno Matas”

(Informació, Menorca, pàg. 8)
“Matas: El trilingüismo serà el tema estrella de la campaña electoral”

(Informació, El Mundo, pàg. 13)

Dia 26
““El modelo de educación trilingüe marcarà el próximo curso escolar en

Baleares” (Informació, Última Hora, pàg. 16) 

Dia 28
“La OCB recurrirà el Decreto de Trilingüismo y convocarà movilizaciones

ciudadanas” (Informació, Última Hora, pàg. 25)
“L’OCB farà protestes contra el Decret Fiol i exigirà “anglès per a tothom”

(Informació Balears, pàg. 5) 
“El bilingüisme d’en Matas” (Article de Jordi Caldentey, Balears, pàg. 27)

Dia 29
“Antich califica el trilingüismo de “gran idea” pero no como la impone el

Govern” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 8)
“Antich adverteix que el decret del trilingüisme generarà desigualtat”

(Informació Balears, pàg. 5)
“Antich dice ahora que el trilingüismo es una ‘buena idea’ y lo aplicarà si

preside el Govern” (Informació El Mundo, pàg. 15)
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Dia 30
“Trilingüismo” (Article de David Torres, El Mundo, pàg. 8)

Juliol 2006
Dia 1

“El claustre del col·legi La Salle vota en contra de l’aplicació del polémic
Decret de trilingüisme” (Informació Balears, pàg. 13) 

“¿Es sincero Antich al afirmar que aplicarà el trilingüismo si vuelve a
gobernar?” (Comentari, El Mundo, pàg. 11)

Dia 4
“Munar se desmarca del model de trilingüismo del PP y apoya a la opo-

sición” (Reportatge Diario de Mallorca, pàg. 2)
“Munar justifica el trilingüismo y recuerda que ya lo promovió cuando

fue consellera” (Informació Última Hora, pàg. 20)
“Unió Mallorquina vota amb el PP a favor de mantenir el Decret de tri-

lingüisme” (Informació Balears, portada i pàg. 3)

Dia 5
“UM: trilingüismo sí, pero con rigor y con medios iguales para todos”

(Gacetilla, Última Hora, pàg. 28)

Dia 6
“Trilingüismo en el colegio La Salle de Palma, una verdad parcial” (Carta

al Director, Última Hora, pàg. 38)

Dia 9
“¿Un Govern trilingüe?” (Reportatge Última Hora, pàg. 24)
“Trilingüisme i Gesma” (Article de Llorenç Capellà, Balears, pàg. 29)

Dia 11
“Los principales colegios concertados se suman al proyecto de trilingüis-

mo” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 5)

Dia 12
“El PSIB acusa Fiol de fomentar la “fòbia al català” per obtenir vots”

(Informació Balears, pàg. 6)

Dia 15
“Un total de 25 colegios se suman al proyecto de trilingüismo en

Baleares” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 11)
“Diecinueve de los 25 centros docentes acogidos al trilingüismo son con-

certados” (Informació, Última Hora, pàg. 17)
“26 colegios, entre ellos los mejores concertados, se apuntan al modelo

trilingüe que ya tiene lista de espera” (Informació El Mundo, pàg 14)
“Trilingüismo: un éxito” (Editorial El Mundo, pàg. 14)

Dia 16
“Los padres señalan que la lista de centros trilingües marca el favoritis-

mo del Govern” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 10) 

Annex

425



“Educación abrirá en marzo o abril una nueva convocatoria para adherir-
se al trilingüismo” (Informació El Mundo, pàg. 13)

Dia 18
“L’Obra Cultural considera provats els seus temors sobre el Decret trilin-

güe” (Informació, Balears, pàg. 4)
“Sólo dos centros de Menorca aplicaràn el trilingüismo por la demora del

decreto” (Reportatge Menorca, pàg. 20)

Dia 19
“Dos centros de Menorca se acogen al decreto del trilingüismo del

Govern” (Informació, El Mundo, pàg. 28)
“Educació invertirá más de 1’5 millones en el trilingüismo” (Reportatge

Menorca, pàg. 19)

Dia 20
“Unos 250 alumnos de las Pitiüses comenzaràn a dar clases trilingües”

(Informació, Diario de Ibiza, pàg. 11)

Dia 22
“Los centros trilingües eligen el 20% en inglés, el 40% en castellano y

otro 40% en catalán” (Informació, El Mundo, pàg. 21)
“Los 27 centros se han acogido al nuevo modelo sin necesidad de vota-

ciones” (Informació, El Mundo, pàg. 21)

Dia 25
“Ortega i el monolingüisme” (Article de Llorenç Capellà, Balears, pàg. 27)

Dia 29
“La COAPA se une al recurso contra el trilingüismo junto a sindicatos y

otras entidades” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 9)
“Pares d’Alumnes se sumarà al recurs contra el Decret trilingüe”

(Informació Balears, pàg. 11)

Dia 31
“Parte hacia Londres el primer turno de docentes que aplicarà el Decreto

de Trilingüismo” (Informació Última Hora, pàg. 13) 
Agost

Dia 7
“Sobre el trilingüisme” (Article de Joan C. Villalonga, Menorca, pàg. 8) 

Setembre
Dia 10

“El PP tiene que hacer obligatorio el trilingüismo” (Entrevista amb el con-
seller Fiol, Diario de Mallorca, portada, i pàg. 8 i 9)

Dia 11
“Josep Pla y el trilingüismo” (Article José M. Banquero, Diario de

Mallorca, pàg. 27)
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Dia 20
“El parlament rechaza retirar el decreto de trilingüismo” (Informació diari

Menorca, pàg. 15)

Dia 22
“AFA supera ya las 9.000 firmas a favor de la implantación total del trilin-

güismo” (Informació El Mundo, pàg. 19)

Dia 23
“El curso en el que se estrenó el trilingüismo” (Reportatge, Diario de

Mallorca, pàg. 2 del Especial Enseñanza)

Octubre 2006
Dia 6

“El colegio Son Pizà “nace” inmerso en el modelo de educación trilingüe”
(Informació, El Mundo, pàg. 21)

Dia 12
“Les escoles han optat per dedicar a l’anglès el mínim d’hores obligades”

(Informació, Balears, pàg. 2)
“Educació sosté que no fan falta especialistes d’anglès per a infantil”

(ídem, al mateíx periodic) 
“La mayoría de centros trilingües imparten la asignatura de educación

plàstica en inglés” (Reportatge, Diario de Mallorca, pàg. 6)
“Fiol lleva invertidos 400.000 euros en la implantación del trilingüismo”

(Informació, Diario Menorca, pàg. 22)
“El modelo trilingüe en los colegios se imparte en asignaturas de escaso

peso curricular” (Reportatge Última Hora, pàg. 18)

Dia 14
“El trilingüisme s’implanta a dos centres docents de l’illa” (Informació,

Diari Menorca, pàg. 15)

Dia 21
“AFA acusa a Madre Alberta de facilitar a algunos alumnos un cuestiona-

rio ‘antitrilingüismo’” (Reportatge, El Mundo, portada i pàg. 14)

Dia 24
“El Colegio Agora de Calvià se estrenarà en 2007 con el trilingüismo y

1.700 plazas” (Informació El Mundo, pàg. 22)

Dia 26
“Escola Católica pide al Consell que los centros puedan aplicar el trilin-

güismo con cierta libertad” (Informació Diario de Mallorca, pàg. 14)

Novembre 2006
Dia 3

“La OCB denunciarà el “decreto Fiol” ante el Parlamento Europeo y la
Unesco” (Informació Última Hora, pàg. 25)

Annex

427



Dia 5
“A tres lenguas” (Reportatge de Marta Torres, Diario de Ibiza, pàg. 37 i 38)

Dia 10
“Fiol cree que el trilingüismo debe ser de obligado cumplimiento la pró-

xima legislatura” (Reportatge Última Hora, pàg. 18)
“Fiol vol que el trilingüisme siguí obligatori pel seu “suport social”

(Informació Balears, pàg. 6)

Dia 11
“El Tribunal Superior frustra la operación de la OCB para evitar que los

padres elijan la lengua escolar de sus hijos” (Informació El Mundo, pàg 12 i 13)

Dia 15
“Educació contracta docents per al trilingüisme con si fos una privada”

(Informació, Balears, pàg. 7)

Dia 19
“Partidos y sindicatos critican el contrato de Educación a auxiliares de

inglés” (Informació, Diario de Mallorca, pàg. 10)

Dia 26
“En el futuro todos los centros docentes deberán acoger un plan de tri-

lingüismo” (Entrevista al Conseller Fiol, El Mundo, pàg. 22 i 23)

Desembre 2006
Dia 30

“Balears asume la educación trilingüe” (Reportatge, Última Hora, pàg. 45)
“Trilingüismo a medias y bajo presión” (Article Marta Fernàndez, Diario

de Mallorca, pàg. 12)

NOTA: Els titulars recollits, com a moltes informacions periodístiques, no reflecteixen en oca-
sions, el sentit de la Informació, pero si creim faciliten la localització dels documents relacionats, a efec-
tes de posteriors estudis que es puguin fer sobre aquesta vitenca circumstància que ens ha tocat viure d’a-
prop.
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ANNEX III

Biblioteca del Consell Escolar

A partir del mes de març de 2004 en què hem pogut disposar de seu
pròpia en aquest Consell Escolar de les Illes Balears, seguint les instruccions
del President i d’acord amb la voluntat que havia expressat la Vicepresidenta
del Govern Balear Rosa Estarás en la presa de possessió dels Srs. Romero i
Martorell (novembre de 2003), en poder comptar amb una Biblioteca del
Consell Escolar; s’ha tingut especial interès en organitzar el material que
anam incorporant.

Un petit fons de l’etapa anterior, tot el que s’ha rebut fins al moment
gratuïtament de diverses procedències, una modesta aportació de la Direcció
General de Cultura i un mínim de suscripcions, donada la penúria econòmi-
ca permanent del CEIB conformen el recull que està dipositat a la seu del
Consell Escolar de les Illes Balears, convenientment catalogat per Marga
López, a efectes que pugui ser utilitzat pels consellers i conselleres en el pre-
sent i en el futur.

Al temps que així queda constància inventariada dels recursos dispo-
nibles, no ens cap dubte que com a material de consulta d’un Consell
Escolar Autonòmic com a òrgan autònom de la Conselleria d’Educació, en
llenguatge col·loquial, caldria dir que “no n’hi ha ni per començar”, del que
s’hauria de disposar sobretot amb fons pedagògics i legislatius per a material
de consulta.



Memòria CEIB 2006

430

FONS DE LA BIBLIOTECA DEL CONSELL ESCOLAR 

DE LES ILLES BALEARS (CEIB) (a 31/12/2006)



Annex

431



Memòria CEIB 2006

432



Annex

433



Memòria CEIB 2006

434



Annex

435



Memòria CEIB 2006

436



Annex

437



Memòria CEIB 2006

438



Annex

439



Memòria CEIB 2006

440



Annex

441



Memòria CEIB 2006

442



Annex

443



Memòria CEIB 2006

444



Annex

445



Memòria CEIB 2006

446



Annex

447



Memòria CEIB 2006

448



Annex

449



Índex alfabètic


