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Breviari inèdit en
llengua catalana
MANUAL · Ignasi i Antoni Sant han elaborat una monografia del nou sistema
de reclamació de danys i perjudicis per accident de circulació de la llei 35/2015
G. Pladeveya
GIRONA

U

Els lletrats gironins Ignasi i Antoni Sant al seu despatx, a Girona ■ JOAN SABATER

tasca comuna de normalitzar el
català en l’àmbit de la justícia, en
el qual, segons han reflectit els
darrers informes estadístics, el
seu ús és pràcticament residual”.
L’estudi dels germans Sant
està focalitzat en les innovacions
introduïdes per la llei 35/2015, de
22 de setembre, que va comportar
la reforma del sistema de valoració
dels danys i perjudicis soferts per
les persones afectades per un accident de circulació. S’hi va sumar
en el temps el fet que, tan sols amb
uns mesos de diferència, també va
entrar en vigor el nou codi penal.
Antoni Sant és advocat i professor de dret processal i el seu germà
Ignasi és lletrat i professor de dret
civil. En el breviari, a més d’exposar-hi de manera objectiva els arti-

cles de la llei 35/15, hi introdueixen consideracions personals sobre alguns clarobscurs que consideren que ha tingut aquesta reforma, que creuen que ha deixat “un
resultat agredolç”. Amb aquest llibret han encetat una col·lecció de
manuals escrits en català, la qual
està previst que s’ampliï per seguir
aprofundint sobre reformes legals.
Ells van acceptar amb satisfacció
fer el primer llibre a proposta del
degà del Col·legi d’Advocats de
Girona, Carles McCragh.
En el preàmbul de la llei 35/15,
el legislador posa de manifest que
entre els objectius que persegueix
la nova reforma hi ha el fet d’incrementar la protecció de la víctima,
la reparació íntegra del dany i una
primera fase extrajudicial. ■

MALGRAT DE MAR

El sí guanya la consulta
de l’àrea comercial
Els veïns de Malgrat de Mar
volen que es desenvolupi una
àrea comercial a la zona de
l’Escultor Clarà. O, com a mínim, ho volen 1.296 del total
de 2.006 –inclosos 7 vots en
blanc i 8 de nuls– que entre
dijous i ahir van votar en la
primera consulta popular organitzada pel govern quadripartit del municipi: JxM, ERC,
PDeCAT i la CUP. Finalment,
d’un cens de 15.587 malgratencs majors de setze anys,
van fer ús del seu dret un

12,87%, un percentatge que
pot semblar baix, però que
els organitzadors valoren positivament perquè es tracta
d’una primera experiència
que s’ha hagut d’organitzar
en un temps relativament
curt. En tot cas, en els quatre
espais que es van habilitar
ahir (l’ajuntament, l’àrea de
Serveis Personals a Can Feliciano, el centre cívic i l’Arxiu
Municipal) es va imposar el
vot afirmatiu amb prou marge davant el negatiu. ■ T.M.
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TORDERA

RODA DE BERÀ

Les càmeres de
Tordera frenen en
sec els robatoris

Ensurt en un
càmping, amb
onze nois afectats

Les càmeres de videovigilància que es van instal·lar a les
urbanitzacions de Tordera a
finals de l’any passat han donat resultat. Les dades d’avaluació dels primers sis mesos
de funcionament estableixen
entre un 73% i un 100% la
reducció dels robatoris en
aquests nuclis. En concret, a
Sant Daniel ha baixat un 73%;
a Mas Mora, un 80%, i a Tordera Parc, un 100%, en tant
que s’ha passat de sis robatoris a cap en els primers
sis mesos de l’any. ■ T.M.

Ensurt al càmping Arc de Berà, a Roda de Berà, divendres
al vespre. Un grup d’onze nois
francesos d’entre 13 i 14 anys
van haver de ser atesos perquè no es trobaven bé i, posteriorment, se’n va haver de
traslladar deu a l’hospital. Tot i
que, primer, s’havia apuntat a
una intoxicació alimentària, la
causa va quedar descartada
en constatar que patien fatiga,
mareig, taquicàrdies i ansietat, possiblement per una
barreja de cansament i un
cop de calor. ■ REDACCIÓ
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na brúixola d’orientació
tant per a professionals jurídics com per a qualsevol
persona que s’hagi d’enfrontar a una petició d’indemnització per danys i perjudicis causats per un accident de circulació.
Amb l’ànim que fos una eina pràctica que es pogués deixar al despatx o bé portar al damunt, és com
els lletrats Antoni i Ignasi Sant
Blanch van concebre una obra que
han elaborat de manera conjunta,
i que ha estat editada per la Fundació Privada dels Advocats de Girona i l’editorial Tirant lo Blanch de
València. Es tracta d’una monografia que porta per títol Breviari
sobre reclamació de lesions temporals, seqüeles i perjudici estètic.
Una de les singularitats d’aquest
inèdit manual rau en el fet que
és el primer d’aquesta temàtica
que està escrit en català.
Tal com es recull en el prefaci,
un dels objectius que va moure els
germans Sant a fer aquest llibre és
“posar a disposició dels juristes
una eina de consulta sobre el dret
de danys en llengua catalana”, que
esperen que “ben aviat no sigui
l’únic”. La seva voluntat és que el
breviari “permeti als advocats, i als
professionals en general d’aquest
sector, familiaritzar-se amb els
principals conceptes jurídics i mèdics propis d’aquesta branca del
dret”. D’aquesta manera també
han posat el seu gra de sorra “en la

Uns veïns de Malgrat, votant a l’Arxiu Municipal, durant la
jornada principal de la consulta popular ■ T.M.
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