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Molta merda, i no de la bo-
na, a l’escola Set d’Acció.
Els alumnes d’aquesta
acadèmia d’interpretació
de Barcelona estan en peu
de guerra des de dimarts
després de topar amb l’evi-
dència que s’han quedat
sense professors i que no
podran acabar el curs que
havien pagat per avançat.
A alguns d’aquests estu-
diants els suposa perdre
més de 4.200 euros, que és
el preu de la matrícula dels
estudis més cars que s’ofe-
reixen a l’acadèmia.

Set d’Acció, ubicat al
districte de les Corts, és un
centre dedicat a la forma-
ció d’intèrprets de totes
les disciplines artístiques,
tant en l’àmbit amateur
com en el terreny profes-
sional. Va engegar la seva
activitat el 2006 sota la di-
recció de Roger Cortal,
que encara n’és el màxim
responsable.

El col·lapse de l’acadè-
mia ve motivat per greus
problemes econòmics que

els alumnes atribueixen al
fet que Cortal hauria desti-
nat les matrícules dels
alumnes a un ús aliè a l’ac-
tivitat docent. La versió de
Cortal és una altra, i ahir
en una reunió informativa
amb pares d’alumnes me-
nors d’edat va arribar a
acusar alumnes i profes-
sors d’haver robat mate-

rial del centre.
Les dificultats de l’aca-

dèmia es remunten a prin-
cipis d’any, quan els mes-
tres van començar a tenir
problemes amb el cobra-
ment de les nòmines. A da-
ta d’avui hi ha professors
que tenen pendent de co-
brar una part de la nòmina
del gener i la totalitat del

sou de febrer i març. Al-
guns d’aquests mestres
han estat acomiadats i
d’altres tenen una carta
en què l’empresa els reco-
neix el deute contret amb
ells.

Aquesta circumstància
va derivar en la marxa d’al-
guns professors, que no
van voler treballar sense
cobrar i la situació a l’esco-
la va degenerar ràpida-
ment fins que dimarts de
la setmana passada va de-
cidir plegar el director aca-
dèmic, Andrés Vicente.

La fallida virtual del
centre ha deixat penjada
la primera promoció
d’alumnes que durant tres
anys han seguit uns cur-
sos professionals. Havien
pagat més de 4.000 euros
l’any i un d’afegit de 700
per a la realització d’un
curtmetratge al final dels
estudis. Aquests alumnes
es quedaran sense la titu-
lació i sense poder realit-
zar el curtmetratge.

Tot i el col·lapse, l’escola
continua captant matrí-
cules d’alumnes amb vista
al curs vinent. ■

Una acadèmia d’actors
deixa penjats 400 alumnes
a L’escola Set d’Acció, amb nou anys d’experiència a Barcelona, acomiada mestres i deixa els seus
estudiants sense classes a La direcció va deixar de pagar les nòmines amb regularitat al gener
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La xifra

4.000
euros es el que han arribat a
pagar per tot el curs alguns
dels alumnes ara afectats per
la crisi de Set d’Acció.

Alumnes del centre van protestar ahir davant les instal·lacions de l’acadèmia ■ ANDREU PUIG

El govern espanyol va
aprovar ahir un projecte de
llei que actualitza les in-
demnitzacions per a vícti-
mes d’accidents de trànsit,
una reivindicació històrica
de les associacions d’afec-
tats, ja que el barem que
s’utilitza actualment no
s’ha modificat des de l’any
1995. El projecte de llei
preveu increments mit-

jans del 50% en cas de mort
i del 35% per a ferits amb
seqüeles greus. En alguns
casos, les actuals indem-
nitzacions fins i tot es du-
plicarien. Tot i aquest gran
pas, algunes associacions
de víctimes van lamentar
que el nou barem redueixi
les indemnitzacions a le-
sionats lleus o greus de ca-
ràcter no permanent, que,
de fet, són la majoria de les
víctimes.

La idea de l’executiu es-
panyol és que el projecte,
que ha estat negociat amb
les associacions de vícti-
mes, les asseguradores i
experts en seguretat vià-
ria, pugui ser aprovat al

Congrés d’aquí a l’estiu.
La norma té en compte

les noves estructures fami-
liars, com les monoparen-
tals. Una altra novetat és
que a l’hora de tenir en
compte el càlcul d’una in-
demnització, es tindrà en
compte els ingressos nets
de la víctima, però també
es donarà valor a la feina
domèstica o a la pèrdua de
capacitats futures de me-
nors i estudiants.

Per al càlcul de les quan-
titats s’introduirà un coefi-
cient, en lloc de trams fi-
xos, en què es combinen
factors com la durada del
perjudici, el risc de mort o
la deducció de pensions. ■

a El govern espanyol
aprova l’actualització
del barem, que no es
tocava des del 1995
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Més indemnització per a
víctimes greus de trànsit
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L’actualització del barem d’indemnitzacions era una
reivindicació històrica de les associacions ■ ARXIU

Un altre acte de brutalitat
masclista, aquesta vegada
al barri de la Font Verda de
la ciutat de Granollers. Els
Mossos d’Esquadra van
detenir ahir un home de
60 anys acusat d’intent
d’homicidi per haver llan-
çat la seva dona des d’un
balcó situat al cinquè pis
d’una casa. L’home, de na-
cionalitat espanyola, tam-
bé va ser acusat d’un delic-
te de violència habitual en
l’àmbit de la llar i de tren-
cament de condemna.

Segons sembla, l’agres-
sor va vulnerar una ordre
d’allunyament que havia
demanat la dona. La vícti-
ma va quedar ingressada
en un centre hospitalari
amb ferides de gravetat.

Els fets van passar a les
cinc de la matinada. Des-
prés de llançar la dona,
l’home es va quedar dins el
pis, on va ser detingut pels
Mossos d’Esquadra. ■

SUCCESSOS

Llança la dona
des del balcó
d’un cinquè pis,
a Granollers
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El govern va recaptar l’any
passat 40,97 milions d’eu-
ros amb la taxa turística,
2,5 milions més que el
2013. El conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip
Puig, va indicar ahir que
no té “cap intenció” de mo-
dificar el seu ús, que conti-
nuarà essent per a la pro-
moció, i, per tant, els ajun-
taments no rebran més di-
ners d’aquest impost.

La part més gran s’obté
d’hotels (32,7 milions),
però destaca el creixe-
ment en creuers (35%) i
turisme rural (32%). La
conselleria n’ha rebut
27,4 milions –13 han es-
tat gestionats per l’Agèn-
cia Catalana de Turisme– i
13,2 han estat per als ens
locals. 5,6 milions s’han
destinat al circuit de Cata-
lunya, a Montmeló, i al
Tren dels Llacs. ■
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Els consistoris
no rebran més
diners de la
taxa turística
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