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Es pensava que podria convèn-
cer el Tribunal Suprem que volia
suïcidar-se quan, en realitat, mal-
dava per clavar a l’estómac de l’al-
calde de la Vall de Bianya un ga-
nivet de tallar pernil de 24 centí-
metres. Creia que la creurien i
amb aquest ànim Montserrat Ti-
rado Díaz va presentar un recurs
contra la sentència de la secció ter-
cera de l’Audiència Provincial que
la condemnava a 7 anys 6 mesos i
un dia de presó per temptativa
d’homicidi i atemptat a l’autoritat.
El Tribunal Suprem ha resolt no
admetre el recurs i confirmar la
pena, tal i com pretenia l’acusació
particular exercida pel lletrat Da-
vid Mundo.

La condemnada assegurava que
tenia intenció de suïcidar-se da-
vant l’alcalde per tal de carregar-li
la consciència però el fet que
aquell 4 de maig de 2011 anés a l’A-
juntament armada amb un gani-
vet que havia agafat de casa fa
grinyolar aquesta versió. Encara
més si, com fa el Tribunal Su-
prem, es tenen en compte les de-
claracions de la víctima i els testi-
monis que van passar per la sala de
vistes explicant el que van pre-
senciar i el que van escoltar.

En primer lloc, l’alt tribunal
dóna absoluta credibilitat a la ver-
sió de l’alcalde en no constatar que
tingués cap tipus d’animadversió
respecte a l’agressora i, per tant, en-
tén que no existeix motiu per in-
ventar-se una situació d’aquest ti-
pus. A banda, que l’ús d’un arma
tipus ganivet de tallar pernil per
atacar l’estómac de la víctima és
prou reveladora de la intenció
mortífera que tenia l’acció de

Montserrat Tirado Díaz. És més, la
sentència de l’alt tribunal recorda
que la condemnada va insistir de
forma reiterada en el seu propòsit
ja que va ser necessària la
 intervenció de nombroses perso-
nes per posar fi a l’acció, que ho
van aconseguir mentre escolta-
ven com  anava proferint amena-
ces de mort.

D’«aquests fets s’infereix l’exis-
tència d’un acció voluntària, el
coneixement per part de l’acusa-
da de la idoneïtat del mitjà empleat
per causar la mort a les víctimes i
la seva utilització dirigida a una
zona on es troben els òrgans vi-
tals», resa la sentència del Su-
prem. I continúa donant per vàli-

da i encertada la decisió de la sec-
ció tercera de l’Audiència de Gi-
rona de dictar una sentència con-
demnatòria perquè «es va basar en
una prova suficient, vàlidament
obtinguda i practicada, ajustant-se
el judici d’inferència realitzat a
les regles de la lògica i als princi-
pis de l’experiència».

Sense atenuant
El Tribunal Suprem no veu possi-
ble aplicar un atenuant per ofus-
cació perquè l’acció de la con-
demnada va ser completament
desproporcionada a l’enfronta-
ment verbal que havia tingut una
estona abans amb l’alcalde a  causa
d’un anunci que va penjar al tau-

ler oficial sense tenir-ne permís.
Resulta inviable l’atenuant per-

què no hi ha cap mena de conne-
xió temporal entre l’actuació ga-
irebé homicida de Montserrat Ti-
rado Díaz i la discussió
 mantinguda amb l’alcalde. Me-
nys encara és acceptable una ex-
iment incompleta si s’admeten
els informes pericials forenses que
refereixen com el trastorn de la
processada no afecta a la seva ca-
pacitat cognitiva o volitiva.

D’aquesta manera, l’alt tribunal
dóna per bona la sentència de
l’Audiència de Girona i declara
provat que Montserrat Tirado Díaz
responsabilitzava l’Ajuntament
dels problemes econòmics que

va començar a travessar a partir de
l’any 2005, quan va intentar obrir
una residència però es va trobar
amb la negativa d’Urbanisme al
projecte perquè la casa no era
idònia. La processada ja havia
sol·licitat una hipoteca.

El 4 de maig de 2011 va anar
amb la seva mare al consistori a vi-
sitar l’alcalde però com la cita no
fluïa com esperava, es va treure el
ganivet de tallar pernil que duia
dins la bossa i va intentar clavar-li
a l’alcalde. No obstant, aquest va
aconseguir agafar el braç de la
dona i evitar les successives en-
vestides fins que van arribar di-
versos funcionaris i van reduï l’a-
gressora.
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El Suprem confirma la pena per a la dona
que va voler matar l’alcalde de Bianya

Està condemnada a 7,5 anys de presó per intentar clavar-li un ganivet perniler mentre era al seu despatx de l’Ajuntament

La condemnada, Montserrat Tirado Díaz, durant la celebració del judici a l’Audiència de Girona
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«En el present cas, els indicis en
els que basa l’Audiència el seu judici
deductiu són, d’una banda, la utilitza-
ció d’un ganivet de 24 cm. de fulla,
d’inqüestionble potencialitat lesiva;
de l’altra, la direcció en la que va llan-
çar l’atac, això és, cap a l’abdomen,
zona que allotja els òrgans vitals; en
tercer lloc, que l’autor va llançar el cop
amb total indiferència respecte del re-
sultat que hagués pogut produir, ha-
vent establert aquesta Sala en nom-
brosos precedents que l’article 138
del Codi Penal i, per això, el 139 del
Codi Penal ha de ser aplicat en els ca-
sos en que no s’ha produit la mort,
quan dels fets provats s’infereix que
l’autor dirigeix el cop a zones del cos
on podia ser letal»



Indiscutible acció
homicida

EXTRACTE DE LA SENTÈNCIA

L’Ajuntament subvenciona qua-
tre companyies de teatre i dansa de
Banyoles. L’àrea de Cultura i Pa-
trimoni de l’Ajuntament de Ba-
nyoles, des de l’any 2000, realitza-
va una convocatòria anual d’ajudes
a la producció teatral per a com-
panyies locals 

Enguany s’ha mantingut la con-
vocatòria per les representacions
de les Festes de Sant Martirià; en
la qual es concedeix l’estrena d’un
muntatge teatral en el marc de la
Festa Major de Sant Martirià, i la
companyia responsable es queda
la recaptació.  

Tanmateix, la novetat és que

les subvencions de foment del
teatre local s’han obert a les arts es-
cèniques locals. El consistori ha
concedit les subvencions a tres
companyies de teatre local (Cia. El
Vol del Pollastre, Cia. Comediants
Kafkiana i MésMèdia Cultural) i
una de dansa local (Associació
cultural Lantana- Sifasol). Pel que
fa a l’aportació econòmica l’àrea de
Cultura i Patrimoni destinarà a
aquestes subvencions un total de
8.000 euros, més l’ús de la Facto-
ria d’Arts Escèniques pels assaigs
dels muntatges teatrals. Així doncs,
aquesta propera temporada 2013-
2014 es preveuen quatre estrenes
banyolines. 
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Banyoles subvenciona les
produccions de quatre
companyies de teatre i dansa

L’entitat per a la formació i l’o-
cupació de Fundació ONCE,  FSC
Inserta, va posar en marxa ahir a
Girona un curs per a persones
amb discapacitat d’iniciació al
treball sector serveis. 

Un grup de 12 alumnes assisti-
ran a aquesta acció formativa que
s’imparteix al centre del carrer
Universitat de Montpeller, a Giro-
na, fins al pròxim 19 de setembre.
Aquest curs consta de 325 hores
lectives dividides en els següents
mòduls: autonomia personal;
l’empresa i el seu entorn.

L’entitat d’inserció laboral FSC
Inserta proporciona als alumnes

les destreses professionals que els
permetin un rendiment competi-
tiu al mercat de treball i el desen-
volupament d’aptituds i habilitats
personals per aconseguir la plena
participació en el seu entorn la-
boral i social.

Finançament europeu
Tots els cursos de formació s’em-
marquen dins del Programa Per
Talent, que està desenvolupant
Fundació ONCE a través de FSC
Inserta, amb el cofinançament
del Fons Social Europeu, l’objec-
tiu del qual és incrementar l’ocu-
pabilitat i la inserció laboral de les
persones amb discapacitat.
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La Fundació ONCE forma a
Girona 12 discapacitats per
treballar en el sector serveis

Les llacunes de Can Morgat –a
Porqueres– acolliran avui un segon
alliberament de tortugues  d’estany,
emmarcat en el projecte educatiu
i de sensibilització per a la con-
servació dels espais humits on vi-
uen aquestes espècies «Coneguem
la tortuga d’estany!».

L’associació de defensa del pa-
trimoni natural del Pla de l’Estany
Limnos promou aquesta activitat,
que també es va realitzar la set-
mana passada i que està obert a
persones voluntàries. L’aparca-
ment d’accés a Can Morgat és el
punt de trobada, a dos quarts de 7
de la tarda. 
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Les llacunes de Can
Morgat acullen un
segon alliberament
de tortuga d’estany


