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La Selva
EL TSJC CONSIDERA QUE ENSENYAMENT N’ÉS RESPONSABLE PER PORTAR A TERME UNA «INADEQUADA VIGILÀNCIA»

Indemnitzen un noi que va perdre dos
dits a l’IES d’Hostalric amb un cartutx
Un alumne de 14 anys va patir ferides quan manipulava munició que portava un company
ACN/DdeG

LES CLAUS

HOSTALRIC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat a indemnitzar amb 39.370 euros un
alumne de l’IES d'Hostalric, de 14
anys d’edat, que va perdre diversos dits de la mà quan va fer esclatar un cartuxt de munició d’escopeta d'un company a l’escola.
Els fets es van produir el 16
d’abril de 1998 en una aula del
centre quan el menor, veí de Breda, després de dinar i durant els
minuts d’esbarjo que tenia, va dirigir-se a una aula del centre que
es trobava oberta amb l’objectiu
que els alumnes poguessin fer ús
de les seves pertinences. Un cop
a l’aula, el jove va obrir la bossa
d’un company i en va extreure un
cartuxt de munició. Posteriorment, va colpejar en diverses ocasions el cartuxt contra la paret,
aquest va esclatar i va produir les
lesions a la mà dreta del noi.
Immediatament, els responsa-

■ ELS FETS. L’alumne va entrar a

■ LA SENTÈNCIA. El Tribunal Su-

l’escola després de dinar i va
agafar la munició de cacera de
la motxilla d’un company. Va
colpejar diverses vegades el cartutx contra la paret fins que
va esclatar i el va ferir a la mà
dreta.

perior considera que el fet de
permetre accedir a les aules va
provocar que es perdés el control dels alumnes. A més considera que l’administració
educativa va portar a terme
una inadequada vigilància.

bles de l’escola van donar avís als
agents dels Mossos d’Esquadra.
El noi va ser traslladat immediatament a l’hospital de Sant Celoni a causa de la gravetat de les
seves ferides, però d’aquest centre sanitari el van remetre a la Vall
d’Hebron de Barcelona.
Els agents de la Policia Autonòmica es van traslladar immediatament al centre d’ensenyament amb la finalitat de determinar com havien passat els
fets. En aquest aspecte la policia
va obrir diligències sobre aquest
incident.
Ja en aquell moment el direc-

tor aleshores del centre escolar,
Josep Maria Vilarnau, va qualificar «d’accident» els fets succeïts
assenyalant que el més probable
fos que el noi hagués portat el petard des de casa seva.
Commoció a Breda

En el seu moment la notícia va
provocar una forta commoció al
municipi de Breda d’on era l’estudiant. La pregunta que es feien
molts dels ciutadans d’aquesta localitat era com un jove podia emportar-se de casa seva munició a
l’escola on estudiava i amb quina finalitat.

Segons el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, el fet de permetre l’accés dels alumnes a l’interior de les aules per accedir a les
seves pertinences en provoca una
pèrdua del control i pot provocar una situació de risc com la que
es va produir.
A més a més, el TSJC considera que aquest risc s'incrementa ja
que la conducta dels adolescents
està «notòriament dotada d’un
incomplet sentit de la responsabilitat».
En aquest mateix sentit, l’alt tribunal considera que la repetició
de cops contra la paret eren prou
perceptibles des de l’exterior i
haurien d’haver alertat els responsables de la presència d’alumnes a les aules.
Per aquests motius, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
considera que l’administració
educativa va portar a terme una
inadequada vigilància sobre els
seus alumnes. Amb tot, ha moderat la responsabilitat del Departament d'Ensenyament atenent a la conducta del jove.

El projecte de la
Biblioteca de
Tordera es pot visitar
a la web municipal
TORDERA.- L’Ajuntament de
Tordera va aprovar el mes d’octubre passat el projecte de la
nova biblioteca municipal. Precisament a través de la pàgina
web de l’Ajuntament.
La nova infraestructura estarà ubicada al carrer Maragall,
al costat de l’institut Lluís Companys i ocuparà una superfície
de més de 1.000 metres quadrats. El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals i les gestions per la contractació i els seguiments de
l’obra estaran coordinades per
l’empresa pública municipal
TUA. El projecte de la nova biblioteca dibuixa un edifici amb
planta baixa –de superfície total de 987 metres quadrats– i
un altell de més de 300 metres
quadrats. L’obra té un pressupost de més d’un milió i mig
d’euros. El finançament de
l’obra anirà a càrrec de l’Ajuntament i les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona (que ha donat 21.000 euros per a la redacció del projecte
i 300.000 per a la construcció)
i per la Generalitat que a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) ha concedit més
de 90.000 euros per la seva
construcció . DdeG

ELS REPUBLICANS DENUNCIEN QUE FA TRES ANYS QUE NO S’HAN APROVAT

ERC d’Amer vol l’ajuda del Govern
perquè es presenti el pressupost
DdeG
AMER

La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a
Amer s’ha marcat l’objectiu
d’aconseguir que l’alcalde, Joan
Güell, porti al ple els pressupostos
i comptes municipals que fa quatre anys que no es debaten.
Aquest anunci es va fer públic
coincidint amb la renovació de
l’executiva del partit. Així, assenyalen que es vol aconseguir la presentació i aprovació dels comptes
i liquidacions dels pressupostos
municipals, no presentats al ple en
els darrers quatre anys. A més, indiquen que també exigiran la pre-

sentació dels pressupostos per
aquest any. El darrer dels pressupostos aprovats a la localitat va ser
l’any 2001.
Els arguments

La nova executiva ha fet formalment aquesta reclamació ja que
consideren que no es poden executar obres necessàries per al poble, alhora que es perden subvencions que podrien venir per la seva
execució.
La nova executiva anuncia, a més
a més, que es demanarà ajut a la
Generalitat de Catalunya, així com
als assessors legals d’ERC. Aquesta és una de les prioritats de la nova
executiva, que va ser renovada el

passat divendres 26 de març.
En aquesta es va acordar que el
president fos Xavier Targa. Pel que
fa a l’organització, el responsable
serà Ferran Ribas; en finances serà
Joan Carles Mataró; en política
municipal i exercint les funcions
de portaveu, Josep Cabezas; el representant les joventuts d’esquerra serà Lluís Cullell; en comunicació, Iolanda López i els vocals
escollits són Eduard Àngel, Toni
Clarà, Francesc Feu, Jaoquim
Constansó i Ramon Tarrés.
Un canvi de regidor

D’altra banda, el regidor Eduard
Àngel Sánchez va presentar la seva
dimissió del càrrec atribuint raons

Joan Güell. L’alcalde no presenta els comptes municipals des de fa anys.

personals, concretament raons de
treball. El seu lloc l’ocuparà Narcís Gorgoll.
Amer ha estat envoltat els dar-

rers anys per les polèmiques de l’alcalde Joan Güell. Entre aquestes,
les presumptes irregularitats
comptables de l’Ajuntament.
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De conformitat amb l’acord pres per la nostra Junta Directiva en reunió de data 27
de març de 2004, es convoca Assemblea General Ordinària de Socis del nostre Club,
que tindrà lloc el proper 24 d’abril de 2004, a les 17.00 hores en primera convocatòria
i a les 17.30 en segona, en el nostre local Social, La Masia, Santa Cristina d’Aro, per
deliberar i decidir sobre el següent Ordre del Dia:
1.- Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’Acta de la darrera Assemblea General Ordinària celebrada el 26 d’abril de 2003.
2.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria, Liquidació del Pressupost, Balanç i Tancament de l’Exercici 2003 i comptes d’aquest.
3.- Examen i aprovació, en el seu cas, del Pressupost per a l’Exercici 2004.
4.- Informe Presidència i Comitè.
5.- Actualització Quotes.
6.- Propostes presentades per escrit pels Socis assistents a l’Assemblea, en forma i
temps reglamentaris.
7.- Nomenament de Censors de Comptes.
8.- Precs i preguntes.
La documentació (Balanç, Pressupostos, etc.) estarà a disposició dels Socis que la sol·licitin a Secretaria deu dies abans, o bé el mateix dia de l’Assemblea.
Santa Cristina d’Aro, 29 de març de 2004
Club de Golf Costa Brava. President, Salvador Martí i Recasens.

