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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 1 DE MAIG DEL 2021

Internament de 4 mesos
per a l’alumne de Vidreres
a La fiscalia de menors va demanar la mesura per la gravetat dels fets a Obert

expedient per intent d’homicidi per l’atac amb arma blanca a una professora
Redacció

Compromís
dels rectorats
amb el català

VIDRERES

El jutjat de menors de Girona va ordenar ahir l’internament en règim tancat durant un període inicial de quatre mesos per a
l’estudiant de 15 anys que
va apunyalar dijous una
professora de l’institut de
Vidreres. El detingut va
passar ahir a disposició de
la fiscalia de menors, que
va sol·licitar la mesura cautelar després de prendre-li
declaració per la gravetat
dels fets. L’expedient està
obert per un delicte de
temptativa d’homicidi. Segons la llei reguladora de la
responsabilitat penal dels
menors, el temps màxim
de l’internament és de sis
mesos, que es pot prorrogar a instància de la fiscalia, mentre es tramita l’expedient abans de dictar
sentència. L’internament
en règim tancat representa que el menor d’edat resideixi en un centre, on desenvolupa les activitats
educatives, laborals i de
lleure.
L’agressió va tenir lloc
dijous cap a la una de la tarda quan l’estudiant va ata-

a Les dotze

Un agent dels Mossos davant de l’institut de Vidreres després que s’alertés de l’agressió ■ ACN
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Un alumne de 15 anys expulsat per mal comportament
apunyala al coll una
professora del seu institut.

car la professora amb un
ganivet. Segons fonts properes al cas recollides per
ACN, la docent va resultar
ferida al cap i al coll però
també la va intentar agredir a la zona de l’abdomen.
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Ajuntament de
Torredembarra
ANUNCI
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en
sessió ordinària de data 22 d’abril de 2021,
ha aprovat inicialment el Reglament del servei de cementiri municipal.
D’acord amb el que estableixen els articles
178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació
i el text del reglament resten exposats al públic a les oficines municipals, durant un termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest
anunci als mitjans següents: tauler d’edictes
municipals, Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i un mitjà de difusió escrita diària,
perquè les persones interessades puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes.
En cas de no presentar-se cap reclamació o
suggeriment al respecte, l’aprovació tindrà
caràcter definitiu.
La qual cosa es fa pública a Torredembarra,
en data 26 d’abril de 2021
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual
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Un professor fa classes a la Universitat Pompeu
Fabra ■ JOSEP LOSADA

La policia local va detenir
l’alumne al pati del centre
després de l’atac, on alguns
professors el tenien agafat.
A l’estudiant se l’havia expulsat durant cinc dies per
mal comportament. Era el
primer dia que tornava a
classe després d’haver
complert els tres primers
–la normativa permet que
no siguin correlatius i complia el càstig en dos períodes diferents–. L’adolescent va agredir la professora dins d’una aula, en presència d’altres estudiants.
L’agressió va motivar la
repulsa de l’Ajuntament de

Vidreres, de la Diputació
de Girona i de sindicats de
l’educació, entre altres
col·lectius. El sindicat Ustec-STEs va afirmar que
vetllarà perquè les famílies, els alumnes, els professors i la mateixa docent
rebin “tot el suport educatiu, psicològic, administratiu i legal”. El sindicat Professors de Secundària va
insistir ahir que les agressions a docents no són casos aïllats i demana que
aquests siguin considerats
autoritat pública. L’institut de Vidreres va agrair
els suports. ■

universitats acorden
mantenir la llengua
de docència

Rosa M. Bravo
BARCELONA

A principis del curs universitari es van detectar
queixes d’alumnes perquè
l’assignatura de la qual
s’havien matriculat s’impartia en castellà i no pas
en català, la llengua majoritària en l’activitat acadèmica. Van ser pocs casos,
però les queixes van arribar al Síndic de Greuges.
Fruit de l’actuació del síndic, les universitats han
signat un acord en què es
comprometen a garantir
la llengua de docència.
La informació sobre la

llengua en què s’imparteixen les assignatures ha
d’aparèixer als plans i guies docents dels estudis.
Les universitats es comprometen a mantenir la
llengua indicada i si, “per
causes excepcionals justificades”, s’ha de canviar la
llengua de docència, se
n’informarà
l’alumnat
amb antelació suficient. Si
és possible, s’han d’oferir
alternatives. Les universitats ja tenen protocols per
actuar davant d’una possible vulneració d’usos lingüístics. Es difondrà l’existència d’aquests canals
per trametre les queixes.
Defensen, també, el ple
compromís amb l’impuls i
el foment del català com a
llengua docent i administrativa d’ús normal i majoritari. ■

