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Acusen el pare d’un alumne
d’amenaçar una monitora

Riudellots canvia la
ubicació del mercat
setmanal per unes obres

El fill ha estat expulsat d’un centre escolar per mala conducta
J.A.G, Caldes de Malavella.

Una monitora de l’autocar que
transporta els alumnes de Caldes de Malavella a l’IES de
Cassà de la Selva, Eulàlia Almazán, ha denunciat un dels
pares dels escolars per amenaces. La sentència del cas, que
va ser jutjat ahir a Girona, es coneixerà en 15 dies. Segons el
denunciat, Félix García, l’advocat de la monitora que l’ha denunciat ha demanat una quantitat de 200 euros en concepció
dels danys ocasionats.
Segons va explicar el pare,
«ella diu que jo la vaig amenaçar, però no és cert. Jo vaig
anar a parlar amb el conductor
de l’autocar per veure si podia
resoldre el problema que té amb
el meu fill». Igualment, el veí
assegura que en cap cas es va
dirigir a la monitora d’Autocars
Roca, que es trobava asseguda
darrere del seient del conductor.
Tanmateix, García, que es va
presentar a la vista sense cap
lletrat, va interposar ahir una
denúncia contra Almazán a
causa del tracte vexatori envers
el seu fill de 12 anys. Segons el
pare, els maltractaments cap al
menor van començar amb el
canvi de monitora el passat
mes de març. «Porta tres anys
anant en servei públic i mai havia tingut cap problema», assegura.
El jove va ser expulsat recentment del centre escolar.
Des de l’IES se li va obrir un expedient disciplinari per «actuacions i incitacions a actuacions
perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres

de la comunitat educativa, actes injustificats que alteren greument el desenvolupament normal de les activitats del centre i
la reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a
les normes de convivència en el
centre».
«Aquesta és la primera carta
que rebem», explicava Arroyo.
No obstant això, puntualitza
que « jo no dic que el meu fill sigui un sant, més aviat és una
mica entremaliat, però la meva
dona i jo volíem arreglar les coses per les bones i ara ens haurem de posar al mateix nivell».
En aquest sentit, va apuntar
que «nosaltres no vam dir res
quan es va quedar atrapat amb
la porta de l’autocar».
Ja fa un parell de setmanes,
la mare de l’alumne, es va posar en contacte amb Diari de
Girona, per comentar el cas.
Llavors Isabel Arroyo, assenyalava que «l’empresa d’autocars vol que els nens vagin callats com els grans, però són
nens i aquests parlen i riuen».
En el cas del seu fill, matisava
que aquest «no és l’únic que
parla, però, com que té un to elevat de veu com jo, una de les monitores li ha agafat mania». «No
és un noi nerviós», assegurava.
Arroyo puntualitzava que, tot
i que el ser vei de transport escolar, efectuat per l’empresa
d’autocars Roca, té la primera
parada a la urbanització on viu
el veí de Caldes, el jove ha d’asseure’s a un lloc determinat,
mentre els altres companys
poden fer-ho al lloc que volen.
En aquest sentit, argumentava
que tant la germana del jove,

que també estudia al mateix
centre, com els altres alumnes
que viatgen al vehicle «no
veuen que l’Òscar faci res malament».
Els conflictes, segons explica la mare, han provocat que,
en més d’una ocasió, el noi no
hagi pogut assistir al centre escolar perquè «s’ha quedat a la
parada». Arroyo subratlla que
mentre que «amb el director de
l’escola vam acordar que s’asseuria a un lloc, la monitora li
va dir que si no s’asseia on ella
li indicava es quedava fora».
«Ell no va pujar perquè jo li havia dit que seiés on li havia dit
el director i ella li va dir que el
director no manava a l’autocar,
sinó que qui manava era ella»,
relata.
La mare temia que la situació
es tornés a repetir ja que «ell
sap que no el puc anar a buscar
si el deixen enmig de la carretera». Igualment, afirma que «el
meu fill està patint. És un nen
molt danyat moralment».
El pare afegia que en la primera ocasió que va anar a parlar amb el director del centre
sobre la problemàtica del bus
aquest tenia preparada una que
deia que «el meu fill podia incitar a que els altres nois reclinessin el seu seient, tal com ell
havia fet». «Això no és cap motiu raonable per tenir-lo així, si
fos per estirar els cabells a una
companya o escopir, per exemple, ho acceptaria», va dir.
Diari de Girona es va posar
en contacte amb l’empresa per
conèixer la versió de la monitora però l’empresa va afirmar
que no estava localitzable.

TOSSA DE MAR

Es trasllada als carrers Estació i Joan Miró
Jordi Meléndez, Riudellots.

L’Ajuntament de Riudellots de la
Selva ha canviat la ubicació del
mercat setmanal de la població
amb motiu de les obres d’arranjament a la pista poliesportiva.
El consistori de Riudellots ha
cregut oportú que el carrer Estació i Joan Miró es converteixin en els espais escollits per la
nova ubicació del mercat d’aquesta localitat.
L’alcaldessa de la població,
Montserrat Roura (CiU), ha explicat que «els marxaires han rebut bé la proposta ja que consideren que el lloc que des del consistori hem escollit és idoni per
fer-hi el mercat».
En aquest sentit, Roura ha
destacat la bona entesa que hi
ha hagut per part del portaveu
dels marxaires i l’ens municipal
a l’hora de traslladar el mercat
en un nou espai de la població.
Així, Roura ha anunciat que
s’ha optat per l’elecció d’aquest
espai donada la bona situació
d’aquesta zona i, alhora, per la
poca afectació que tindrà pels
veïns d’aquests carrers. Segons
ha dit l’alcaldessa, el mercat no
perjudicarà els veïns ja que «s’ha
escollit un espai on no s’impedeix
l’entrada i la sortida de cap vehicle ni tampoc molestarà els veïns
que hi viuen».
Amb tot, però, el consistori de
Riudellots es va posar en contacte prèviament amb els veïns
dels dos carrers afectats per tal
d’exposar-los la nova situació
del mercat setmanal. En aquesta línia, l’Ajuntament també ha
notificat a tots els veïns de la po-

DdeG

Montserrat Roura.

blació el canvi d’ubicació del
mercat a través d’un ban informatiu.
Talls de trànsit

Tanmateix, Montserrat Roura
ha exposat que els carrers afectats per el mercat setmanal estaran tallats al trànsit durant tot
el matí de dilluns. D’aquesta manera, segons Roura, els veïns de
la població podran realitzar les
seves compres a les diverses parades sense preocupar-se del perill que suposa que hi transitin
vehicles per la zona.
La nova ubicació, al carrer Estació i Joan Miró, del mercat setmanal es va posar en mar xa el
passat dilluns, dia 2 de maig,
coincidint amb l’inici de les
obres a la pista poliesportiva.

POLÍTICA

La sala Joan Planellas acull
l’exposició «Escriptura possible»
L’autor, Lluís Ivern, vol homenatjar el naixement de l’escriptura

IRIS

EXPOSICIÓ. La sala Joan Planellas acull una nova mostra.
Ernest Guerrero, Tossa de Mar.

La galeria d’art Joan Planellas
de Tossa de Mar acull des del
passat dissabte 16 d’abril l’exposició Escriptura possible del
pintor català Lluís Ivern. En
aquesta exposició s’hi poden
veure diferents pintures i obres

del pintor que volen evocar i fer
un homenatge al naixement de
l’escriptura.
Les diferents peces exposades són pintures, plafons en els
quals hi ha barreja de pigments
de pintura amb llevadures de
ferro i metall, capses de fusta

que por ten diferents còduls
buscant la idea d’un signe gràfic i sis xilografies, que són
planxes de fusta amb diferents
gravats amb relleus que fan referència al tema de l’exposició.
Ivern destaca que «amb les
meves obres intento evocar els
orígens de l’escriptura. Intento
retre homenatge a la invenció
del llenguatge com a eina, no només per comunicar-nos, sinó
també per entendre’ns. Tot això
lligat amb el rerefons de la convivència entre les persones».
L’exposició es podrà visitar fins
al proper dia 20 de maig tots els
dies de la setmana de les onze
del matí a dos quarts de dues
del migdia i de cinc de la tarda
a vuit del vespre.

La mostra es
podrà visitar fins
al 20 de maig
durant tots els dies
■

IRIS

VISITA. El líder de l’oposició va passejar pel centre de Tordera.

El president de CiU, Artur
Mas, s’entrevista amb
els botiguers de Tordera
Ernest Guerrero, Tordera.

El president de Convergència i
Unió, Artur Mas, va visitar ahir
a la tarda Tordera per tal de
conèixer i saber les inquietuds
dels habitants de la vila. El líder
del partit majoritari de l’oposició va passejar pels principals
carrers de la ciutat i va entrar a
diversos comerços per tal d’es-

coltar els botiguers. Ja al vespre
es va portar a terme un col·loqui
debat sobre el nou Estatut i el finançament de Catalunya, que es
va celebrar al Teatre Clavé. Al
col·loqui hi van assistir Francesc Homs, diputat de CiU al
Parlament; el delegat de CiU a
Tordera, Carles Deprius, i l’alcalde, Joan Carles Garcia.

