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CONSELL COMARCAL

CALDES DE MALAVELLA

L’alumne expulsat té queixes
de 15 professors i 2 monitores
El seu pare va ser denunciat per la supervisora de l’autocar
J.A.G, Caldes de Malavella.

L’alumne de l’IES Cassà de la
Selva i veí de Caldes de Malavella que va ser expulsat pel
centre d’ensenyament recentment va acumular queixes de
fins a 15 professors diferents,
així com d’una monitora de
menjador i la monitora de l’autocar escolar, Eulalia Almazán.
Aquesta va denunciar el pare de
nen, Fèlix García, per amenaces i dimecres es va celebrar el
judici als jutjats de Girona.
Segons l’expedient disciplinari obert al menor de 12 anys,
només durant el primer trimestre de curs, l’alumne va acumular 22 fulls d’incidències. Així,
l’informe assenyala que l’estudiant de secundària va donar
empentes a les monitores de
menjadors i les va amenaçar durant el passat mes de setembre.
Igualment, apunta que durant
el novembre se li va cridar l’atenció per insultar a un company repetivament («eres un
marica»), aixecar-se constantment, cridar fort, insultar una
companya, faltar el respecte al
professor i barallar-se amb un
company. Tanmateix, el passat
mes de desembre, l’alumne va
ser alertat per interrompre la
classe contínuament, parlar
amb veu alta, aixecar-se sense
permís, tirar papers als altres
alumnes i jugar d’amagat amb
el mòbil.
L’expedient, que també recull les incidències que es van
produir des del passat mes de
gener fins a mitjan abril aproximadament, assenyala que l’alumne ha desenvolupat «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 de les
activitats al centre i la reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de
convivència en el centre».
A més de les incidències produïdes a les aules, com el deteriorament de material d’alumnes i la burla a una professora
en sortir de l’aula (li deia “sooo”
com si fos un cavall), entre d’altres, l’informe també recull els
fets produïts a l’autocar escolar.
Així, la primera queixa, formulada a principis de març, assenyala que l’alumne es va barallar
amb companys, va cridar, va
baixar el respatller del seient i
no va fer cas a les advertències
de la monitora. Dos dies més
tard, una altra queixa fa referència a la negativa de l’alumne a seure al lloc indicat per
la monitora. Aquest fet es produeix de nou quatre dies després i l’estudiant opta per no pujar al transport escolar. Al dia
següent, l’alumne també es va
negar a seure al lloc on s’havia
acordat amb els seus pares, segons l’informe. Dos dies més
tard, el pare va anar a parlar
amb la monitora perquè «deixés
respirar el seu fill».
El judici de dimecres

Pel que fa al judici, segons explica el pare, «la monitora diu
que jo la vaig amenaçar, però no
és cer t. Jo vaig anar a parlar
amb el conductor de l’autocar
per veure si podia resoldre el problema que hi ha amb el meu fill».

Igualment, el veí va assegurar
que en cap cas es va dirigir a la
monitora d’Autocars Roca, que
es trobava asseguda darrere
del seient del conductor.
García, que es va presentar a
la vista sense cap lletrat, va interporsar ahir una denúncia
contra Almazán a causa del
tracte vexatori que realitza sobre el seu fill de 12 anys. Segons el pare, els maltractaments cap el 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».
Per la seva part, la mare de
l’alumne, 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.
La mare, que es va mostrar
sorpresa quan va veure el noi
amb la carta d’expulsió, explicava aleshores que «és la primera carta que rebem». No obstant això, afegia que en la primera ocasió que va anar a parlar amb el director del centre
sobre la problemàtica del bus
aquest en tenia preparada una
que deia que «el meu fill podia
incitar que els altres nois reclinessin el seu seient, tal com ell
havia fet». «Això no és cap motiu raonable per tenir-lo així»,
va considerar.

IRIS

CONSELL. Va aprovar la investigació i la difusió de la documentació.

Signen un conveni per
estudiar el fons d’arxiu
del duc de Medinaceli
Va estar dipositat a Hostalric fins a l’any 1936
J.Alonso, Santa Coloma de Farners.

El Consell Comarcal de la Selva
i l’Ajuntament d’Hostalric han
acordat establir un conveni per
estudiar i difondre el fons d’arxiu del duc de Medinaceli. Els
documents originals van estar
dipositats a Hostalric fins a l’any
1936. El municipi selvatà va ser
la capital administrativa de l’antic vescomtat de Cabrera, que es
va construir el segle XI i que va
perdurar fins al segle XIX, conformat per dos terceres parts de
la Selva, l’Alt Maresme, l’extrem
est del Vallès Oriental i el Collsacabra, a Osona.
El fons documental, compost
per 45.750 fotogrames, està acabant de ser classificat i ordenat.
Per aquest motiu i amb l’objectiu de donar a conèixer la història medieval del municipi i la comarca, ambdues administracions finançaran els estudis d’in-

vestigació que es portaran a terme a través d’una beca doctoral
que convocarà la Universitat de
Girona. Així, mentre que el municipi selvatà apor tarà, durant
els propers quatre anys, prop de
20.000 euros per a aquesta tasca, l’organisme comarcal n’aportarà 4.800, en el mateix període de temps.
Els documents van ser dipositats a Barcelona i Viladrau per
protegir-los de la Guerra Civil.
Posteriorment es van traslladar
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
a l’Arxiu del duc de Medinaceli,
instal·lat a Sevilla, i finalment a
la Sección Nobleza del Archivo
Històrico Nacional a Toledo.
Hostalric va començar a reclamar la devolució del fons documental el 1987 i al setembre
del 2002 el Ser vei d’Arxius de la
Generalitat va donar una còpia a
l’Ajuntament.

JOVENTUT

TORDERA

L’Ajuntament de Blanes oferta mil places per
als casals d’estiu per a nens de 3 fins a 14 anys

El Cine Club
projecta avui «Cosas
que hacen que la
vida valga la pena»

Les inscripcions, que s’obriran en dues setmanes, també es podran fer per Internet
Judit Alonso, Blanes.

L’Ajuntament de Blanes va presentar ahir l’oferta de lleure per
aquest estiu consistent en un miler de places per als casals i un
màxim de 45 per a colònies, que
es portaran a terme durant el juliol i agost. Les preinscripcions
s’obriran el proper 17 de maig fins
al 25 d’aquest mateix mes. Segons va explicar el regidor d’Esports, Joan Salmerón (EUiA), enguany s’han introduït modificacions per tal «d’evitar l’aglomeració i les cues de l’any passat». Per
aquest motiu, en el mateix llibret
on es presenta l’oferta d’enguany,
s’inclou una butlleta que s’haurà
d’entregar a l’oficina del pavelló
d’esports. També s’ha habilitat
una pàgina web on els interessats
es podran inscriure a través d’Internet (www.blanes.net/casals).
«És una forma de facilitar la tasca», va destacar el regidor.
El proper 1 de juny es donaran
a conèixer les llistes de les places
assignades, i «només en el cas que
hi hagi “overbooking’ es farà un

J.A.G.

PRESENTACIÓ. Els regidors van donar a conèixer les activitats.

sorteig informàtic», va assenyalar
Salmerón. «La idea de l’Ajuntament és que ningú es quedi sense
casal», va afegir. Així, en el moment de formalitzar la inscripció,
el dia 6 de juny, es donarà la possibilitat d’inscriure’s a les places
que hagin quedat vacants.
L’oferta d’enguany està com-

posta per casals infantils, per a
nens de 3 a 12 anys, de matí als
centres Carles Faust, Mòssen
Joan Batlle, Napoleó Soliva i al
CEIP Joaquim Ruyra (en horari
de matí i tarda), on també s’ofertarà un servei de menjador. Igualment, també es portarà a terme
el casal juvenil Pinya de Rosa, per

a nens 11 a 16 anys i es faran dos
torns de colònies a Can Tallada
(Alt Empordà), per a nens de 7 a
10 anys i d’11 a 14 anys, respectivament.
Tanmateix, s’ha organitzat un
casalet esportiu de matí (per a
nens de 3 a 6 anys), un casal esportiu de matí (per a nens de 6 a
12 anys) i un casal esportiu de tarda (per a nens de 5 a 14 anys).
Igualment, s’oferten cursos de
natació (per a nens i adults) i una
activitat anomenada “Vine a caminar”.
Per la seva banda, la regidora
de Joventut de l’Ajuntament de
Blanes, Lourdes Fàbrega (PSC),
va destacar que, enguany, s’han
unificat els preus dels casals (que
oscil·len entre els 70 i els 130 euros, per un i dos mesos, respectivament, de manera que «els pares
puguin triar en funció dels gustos».
Igualment, Fàbrega va assenyalar que «es vol fomentar l’educació
en el lleure i que no només es deixin els nens perquè els pares treballen».

E. G, Tordera.

El Teatre Clavé de Tordera projectarà avui a les deu del vespre
la comèdia romàntica «Cosas
que hacen que la vida valga la
pena» de Manuel Gómez Pereira. Aquesta projecció està
dins de la programació de primavera del Teatre Clavé. En el
film, de 90 minuts de duració,
apareixen actors de renom
com Ana Belén, Eduard Fernández, José Sacristán, Maria
Pujalte, Rosario Pardo i Fernando Colomo. La pel·lícula es
centra en una oficinista de l’INEM.
«Cosas que hacen que la vida
valga la pena» va rebre el premi del públic en el Festival de
Màlaga. Aquest film serà el segon, de tres, del cicle cine club
que té previst projectar el Tetre Clavé de Tordera. El primer
va ser «La gran seducció» de
Jean-François Pouliot. La pel·lícula que tancarà la programació de primavera del cine club
serà «El milagro de Candeal»
del director espanyol Fernando Trueba.

