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ENTITATS ■  PA RT I T S  I  A S S O C I A C I O N S  E L  C R I T I Q U E N

El pla de clubs cannàbics 

a BCN no convenç a tots

■  L’alcaldable socialista a Bar-
celona, Jaume Collboni, va asse-
gurar ahir que amb el pla espe-
cial urbanístic regulador dels 
clubs cannàbics que avui apro-
varà inicialment el govern de l’al-
calde Xavier Trias «no es resol-
drà aquesta problemàtica». 

«A divuit dies d’unes elecci-
ons, busquen un titular a la prem-
sa i no una solució a la problemà-
tica», va considerar Collboni que 
va recordar que fa més d’un any 
que els socialistes van demanar 
la regulació d’aquest sector i me-
sos que van presentar les seves pro-
postes. Entre les mesures que 
contempla el pla especial que de-
mà aprovarà inicialment el go-
vern de CiU figura que aquests lo-
cals de consum de cànnabis no 

puguin estar en un radi de 150 
metres de distància d’equipa-
ments en els quals pugui haver-
hi menors, com centres docents 
o recreatius. 

Per la seva banda,  associaci-
ons cannàbiques han titllat d’elec-
toralista la proposta anunciada 
per l’Ajuntament de Barcelona 
de tancar la majoria de clubs can-
nàbics en passar de 123 a 20, i han 
reclamat diàleg al consistori. De-
ploren que no tingui en compte 
el treball d’experts, tercer sec-
tor i entitats afectades en el con-
sell de drogodependències del 
mateix Ajuntament, que han ela-
borat criteris per regular les as-
sociacions vetllant per la convi-
vència i les bones pràcti-
ques.–AGÈNCIES

CCAA ■  CATALUNYA, A LA CUA EN DESPESA EN SANITAT

Mas diu que un estudi mostra 

la ‘desigualtat’ de finançament 

■ El president de la Generali-
tat, Artur Mas, creu que l’infor-
me del BBVA que situa Catalu-
nya a la cua pel que fa a la des-
pesa per habitant en Sanitat i 
Educació és una demostració 
més que el sistema de finança-
ment autonòmic és del tot «des-
igual». Segons Mas, existeix una 
disfunció entre autonomies que 

provoca que hi hagi territoris 
on es poden gastar més diners 
en Sanitat, Educació i Serveis 
Social com a conseqüència 
d’aquest repartiment de diners. 
Catalunya, recorda, està «en-
tre les que aporten molt i reben 
poc» i és per això que els ser-
veis bàsics fonamentals s’han 
hagut d’ajustar.–J. PUJOLAR 

EFE  

El jutge ha arxivat la causa per la 
mort d’un professor a mans d’un 
alumne en un institut de Barce-
lona, en ser un menor no imputa-
ble i descartar-se més implicats, 
i ha remès el cas a la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància (Dga-
ia) perquè adopti les «mesures 
pertinents» amb el nen. 

En un acte, el titular del jutjat 
d’instrucció número 24 de Barce-
lona va acordar  arxivar la causa 
que va obrir el passat 20 d’abril 
per la mort del professor, al qual 
el menor va matar clavant-li un 
matxet, i denega la petició dels 
Mossos d’Esquadra per examinar 
l’ordinador portàtil de l’alumne. 

L’estudiant, que segons el De-
partament d’Educació va poder 
patir un brot psicòtic, va irrom-
pre el matí del passat 20 d’abril a 
l’institut Joan Fuster en què es-
tudiava, armat amb una ballesta i 
un matxet, i va matar d’una pu-
nyalada un professor, mentre va 
deixar dos docents més i dos alum-
nes ferits. 

El jutge, que va assumir la inves-
tigació de l’homicidi atès que es-
tava de guàrdia, ha acordat decre-

tar l’arxiu de les actuacions després 
de comprovar que «tot apunta que 
el causant de la mort del professor» 
va ser un menor sense cap respon-
sabilitat penal. 

Per aquest motiu, rebutja au-
toritzar la policia a examinar l’or-
dinador portàtil que es va inter-
venir al menor, una diligència amb 
la qual els Mossos d’Esquadra pre-
tenien «descobrir els motius i in-
tencions que pogués tenir l’autor 
per realitzar l’atac a l’institut». 

«Aquest jutjat no té competèn-
cia per a la prossecució de la via 
penal contra aquest menor, en 
descartar-se la intervenció de ter-
ceres persones amb majoria d’edat 
penal en els fets objecte del pro-
cediment», argumenta el magis-
trat Josep Majó. El jutge recorda 
que, d’acord amb la legislació, no 

es pot exigir responsabilitat pe-
nal a un menor de 13 anys, sinó que 
se li ha d’aplicar el que disposen les 
normes sobre protecció de me-
nors previstes en el Codi Civil i 
d’altres disposicions vigents. 

No obstant això, el jutge acor-
da remetre còpia de les actuaci-
ons a la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i a l’Adolescència 
(Dgaia) de la Generalitat, «per si 
fos del seu interès com a compe-
tent per adoptar les mesures per-
tinents». 

El jutge raona, en aquest sen-
tit, que és la Dgaia la que «ha de 
planificar les polítiques d’infàn-
cia i adolescència en casos de situ-
ació de risc social» i a qui corres-
pondria «valorar la situació del 
menor i adoptar les mesures ne-
cessàries».

TRIBUNALS ■  PERQUÈ L’AUTOR DEL CRIM, SUCCEÏT EL 20 D’ABRIL, TÉ MENYS DE 14 ANYS

Arxivat el cas del menor que va 

matar el professor amb un matxet

La policia i una ambulància, davant les portes de l’Institut Joan Fuster de 
Barcelona, el fatídic 29 d’abril. FOTO: GUILLEM SÁNCHEZ/ACN

El jutge prohibeix als 
Mossos d’Esquadra 
investigar possibles 
motivacions del  
crim en l’ordinador 
del noi

■ La primavera teatral ha escla-
tat amb tota la seva força, a Bar-
celona. Parlem d’Una jornata 
particolare i El curiós incident del 
gos a mitjanit.  Malauradament 
ni una ni l’altra ja no es poden 
veure: la primera perquè ha aca-
bat la temporada i la segona per-
què fa dies que ja no queden en-
trades, però ben segur que la 
propera temporada repetiran, 
perquè s’ha quedat molta gent 
al carrer.   

Sens dubte, parlem de dues 
gran obres i de grans actors. Mol-
tes vegades penso la sort que te-
nim en aquest petit país de tenir 
aquests directors,  actors, esce-
nògrafs, espais... Incompara-
bles. Actors ja grans i actors jo-
ves que es deixen la pell a l’esce-
na. Increïble Clara Segura, Pablo 
Derqui, Pol López, Marta Mar-
co, Mireia Aixalà... i tants i tants 
de joves per treure’s el barret. 

Però centrem-nos ara en les 
obres. Una jornata particolare és 
una colpidora història que et dei-
xa el cor encongit i a la vegada 
rebel. Aquí comença com si fos la 
pel·lícula que va immortalitzar 
Ettore Scola amb la Loren i el 
Mastroiani, però hi ha un mo-
ment que Clara Segura es fon 
amb la Sofia Loren que es pren 
un cafè, sola, després que l’ho-
me i la carretada de fills han mar-
xat a veure Hitler entrant triom-
fal a Roma. I ens oblidem a la 
pel·lícula. L’escenari de la Bibli-

oteca de Catalunya és molt es-
pecial, no hi ha pròpiament es-
cenari sinó que pràcticament el 
públic forma part de l’obra. Això 
crea una intimitat amb els actors 
brutal. Per això, a banda del bon 
gust d’Oriol Broggi  –o La Pela 
21– en seleccionar la temporada 
teatral, qualsevol obra que es fa 
allí és una delícia. 

Vaig sentir un comentari que 
deia Clara Segura en una emis-
sora de ràdio. Deia que l’Anto-
nietta era una dona nazi i es trans-
forma amb el contacte del Ga-
brielle. Jo diria que l’Antonietta 
no és nazi, sinó una dona senzi-
lla que segueix la inèrcia del mo-
ment, com va fer molta gent de 
la generació franquista. Com tan-
tes dones, tocava casar-se, tenir 
molts fills sense pensar si els vo-
lia  o no, treballar a casa com una 
burra i viure els esdeveniments 
sense jutjar-los. Així va viure –o 

sobreviure– molta gent en el fran-
quisme, sobretot moltes dones que 
necessitaven sempre el permís 
de l’home per fer moltes coses 
(com dictava la llei franquista, 
clar). Per això, en veure l’Anto-
nietta veia les meves àvies... No-
més faltava algú que les fes reac-
cionar. Però l’Antonietta no és 

tonta i el Gabrielle li fa un gir a la 
vida. Potser tot continuarà igual, 
però l’última escena és ella obrint 
un llibre. Hi ha esperança. 

El curiós incident 
El curiós incident del gos a mitja-
nit és la versió teatral de la no-
vel·la de Mark Haddon, del 2003. 
La història del Christopher, que 
li agrada el cel i les matemàti-
ques i que defuig la mentida i les 
frases il·lògiques de molta gent 
gran. Una lliçó de teatre del direc-
tor, Julio Manrique, i tot l’equip 
d’actors, alguns fins i tot fan de 
músics. Però Christopher – o Pol 
López – ens agafa per les entra-
nyes i ens costa aixecar-nos de 
la butaca. Ens quedaríem ba-
dant... Escoltant el seu discurs 
que ens fa adonar de les estupi-
deses que arribem a fer o dir els 
humans. Lliçó de teatre, on es 
barreja la música en directe i 
molts efectes cinematogràfics i 
canvis d’escenari resolts amb in-
tel·ligència.  

 Que no se us escapi la prope-
ra temporada... Segur que repe-
teixen i en podem tornar a par-
lar.

Dues obres per recomanar
CRÍTICA | PER ISABEL OLESTI

Pol López protagonitza ‘El curiós 
incident del gos a mitjanit’. FOTO: DT

‘Una jornata 
particolare’ i ‘El 
curiós incident del 
gos a mitjanit’ són 
lliçons de teatre 


