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DIARI DE G I R O N A

El claustre de professors ha demanat que Chimo Fernández siguí traslladat

El curs de FP a Olot no comen9ará si no
fan fora el professor deis preservatius
F.R./T.H.
Olot.— El claustre de professors
dé l'institut de Formació Professionai de la Garrotxa va decidir ahir no
iniciar el nou curs si continua en el
centre el professor d'ética i humanístiques Chimo Fernández de Castro i de Trinchería. Els 83 professors
que formen el claustre del centre
han fet públic un comunicat en el
qual exposen la seva total djsconformitat én la forma d'acfuar d'aqüést professor des que va entrar a
l'institut d'Olót l'any 1987 i han assenyalat que, des d'aquell moment,
han expressat ais servéis d'Ensenyament aquesta opinió contraria a
la permanencia de Chimo Fernández a causa de la seva forma d'actuar en altres centres. Després de
comunicar aqüestes reserves, la direcció general de gestió del professorat i centres docents va confirmar
que el trasllat d'aquest professor a
Olot era degut a la resolució de
l'expedíent disciplinar! que se ii va
obrir quan esteva a l'institut de
Sant Caries de la Rápita i, posteriorment, a Lleida.
El claustre de l'institut de FP de la
Garrotxa, davant la impossibilitat
de canviar la resolució, va optar
«per integrar de manera totalment normal el professor a la
plantilla de l'escoia». En el comunicat, els professors asseguren,
pero, que aquesta integrado ha estat impossible per la manera d'actuar de Chimo Fernández de Castro. «IHa anal generant problemas que han entorpit la marxa
normal de l'escoia, tot i que han
estat comunicats a l'Administració», indiquen.
Aquests problemes, segons la d¡recció de FP, s'agreujaren a partir
del tercer trimestre del curs passat,
quan aquest professor va portar a
terme les seves actua.cions mes espectaculars, com son, entre altres,
convocar classes al cementiri per
fer perdre ais alumnes la por ais
esperits; repartir preservatius o
aprovar tots els seus alumnes amb
excel.lent per discrepar amb el sistema docent. Mes que estar en
contra d'aquéstes accions, el pro-
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El professor Chimo Fernández de Castro va repartir preservatius entre els seus alumnes el passat mes de juny i
ara vol instal.lar-ne una máquina al centre. (Foto JULI).
fessorat lamenta la manera desestabilitzadora com s'han fet, «sortint del maro adequat, que és
rescola» i critica que les qüestions
hagin sortit fora del centre.
El claustre ha qualificat la postura
adoptada en aquest tema com
«moderada, sense vóluntat de
polemitzar-ho, informant en el
seu moment l'Administració! els
pares d'alumnes de ractuació de
Chimo Fernández de Castro».
Les activitats del professor d'humanística han estat considerades
«summament problemátiques,
no solament per l'escoia, sino per
tota la societat olotina». Donat
que ['actitud del professor no canviava, el claustre va soK licitar l'exclusió del professor d'aquest centre. Aprofitant el comencament del
nou curs. Chimo Fernández de Cas-

tro ha proposat la instal.lacio d'una
máquina de preservatius en el
centre.
Els professors de FP creuen que
l'Administració ja s'hauria d'haver
manifestat sobre aqüestes actuacipns i, davant e l fet que Chimo
Fernández de Castro continua a
l'escoia, la resta de professors han
pres la determinació de no comencar el nou curs i que tot l'equip
directiu del centre presentí la dimissió si no se'n va el professor d'humanística. «Si el dia 25 de setembre encara continua, l'equip
directiu dimitirá i cap altre professor del centre no acceptara els
carrees», assenyala la nota.
Per la seva banda, el professor
afectat ha declarat, després de conéixer el contingut del comunicat,
que la solució al seu cas no passa

per l'expedient perqué afirma que
«no teñen cap base per expedientar-me, ates que no he fet res
il.legal». Chimo Fernández de Castro estima que només amb díáleg es
podrá trobar una sortida a aquest
afer donat que, «si no pacten amb
mi, no podran fer res». Arhb tot,
el professor resta a l'espera de la
resolució que ha de prendre l'Administració divendres que ve.
El cap deis Servéis Territorials
d'Ensenyament a Girona, Albert
Vancells, ha declarat que «és un
tema que afecta una persona i
davant aqüestes situacions nosaltres no farem cap tipus de manifestació». Vancells considera
que es tracta d'un afer desagradable perqué «es tracta de la desestabilització d'un claustre i sempre és molt llastimós».

Fa mes de dos anys que treballen a Thóspici de forma provisional

Els funclonaris aniran d'aquí un mes al nou
jutjat d'Olot, encara que no s'hagl acabat
DdeG
Olot.— Els funcioharis deis jutjats d'Glot, que es troben emplacats de forma provisional des de fa
dos anys a la tercera planta de
l'hospici, han anunciat que si, d'aquí un mes, el nou edifici no está
acabat, «farem el trasllat i ens
instal.larem de la manera quesigui, perqué tal com estem no
podem continuar mes».
Els treballádors han manifestat
que aquest edifici «presenta moltes def iciéncies, ja que no comptem amb els servéis básics i hem
d'utilitzar els lavabos del museu
comarcal. No exísteixen mesures de seguretat adequades i les
dependéncies están dividides
amb plafons de fusta, alguns
deis quals es van haver d'insonoritzar perqué se sentien les declaracions deis detinguts des de
fora de la sala d'espera».
Paral.lelament, l'alcalde d'Olot,
Pere Maclas, va trametre ahir una
carta al director general de Servéis
del Ministeri de Justicia, Ramón
Emilio Jiménez de Mufiana, per demanar-li que es desbloquegi el mes

aviat possible Tactual situació deis
jutjats de la ciutat.
Les obres de remodelatge de l'edifici ja fa tres mesos que s'han
acabat, pero a causa d'unes actuacions que no ha executat el ministeri encara no poden utilitzar-se.
Aquesta petició de l'alcalde ve motivada per les denuncies deis treballádors del jutjat d'Olot. En aquest
sentit, els f unclonaris s'han queixat
de la «falta d'espai i deficiencias
en els servéis básics i estructuráis». Fonts deis treballádors van
indicar que «fins i tot es va inundar una part deis arxius».
Quan es van acabar les obres de
remodelatge a Tedifici de les Voltes, situat al carrer Mulleras, es van
notar algunes falles, com la falta
d'espai pera la secció d'administració, el difícil accés per ais minusválids que utilitzen l'ascensor, i d'alt r e s que el servei t é c n i c del
Ministeri de Justicia es va comprometre a solucionar.
A m b tot, segons els treballádors
del jutjat, «després de tres mesos
encara no s'ha obtingut cap
mena de resposta del Ministeri
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de Justicia».
Aquest remodelatge es va fer
perqué l'edifici de les Voltes tenia
problemes d'electricitat, calefacció, def iciéncies a la teulada i degradado de les dependéncies a
causa de l ' a n t i g u i t a t de la
infrastructura.
Després de dos anys, i a conseqüéncia del retard en habilitar les
noves of ¡cines, els treballádors deis
jutgats d'Olot han decidit no esperar más i ocupar, sigui com sigui,
les noves dependéncies, tot i que
encara no hi ha la instal.lacio d'aigua, llum, equipaments d'oficines,
dependéncies judicials ni les connexions pelsistenria informátic. Com a
mostra d'aquesta decisió, els funcionaris deis jutgats d'Olot han manifestat que les eleccions generáis
s ' a t e n d r a n des de les noves
dependéncies.
El pressupost del&nous jutjats és
de vint-i-sis milions de pessetes,
deis quals l'Ajuritamenf d'Olot, a
part de cedir els locáis, n'ha aportat
la meitat. La resta, juntament amb
la redacció del projecte, tía anat a
cura del Ministeri de Justicia.

Per intentar de resoldre aquesta
situació, l'alcalde olotí, Pere Maclas, va enviar ahir Tesmentada carta al director general de Servéis del
Ministeri de Justicia. En la nota,
Maclas reclama una solució urgént
a la supressió de les barrerás arquitectóniques i a les altres obres complementarles que cal executar per
tal de poder ocupar immediatament
les noves dependéncies.
Segons l'alcalde, la situació «no
pot continuar más, i el responsable és únicament el IVIinisteri de
Justicia, que ha demostrat una'
falta absoluta de sensibilitat i ha
actuat amb negligencia».
L'associació de minusválids Mifas també ha protestat per aquest
fet. Mentre, el Departament de
Justicia de la Generalitat no está
disposat a assumir la propietat del
nou edifici amb aqüestes condicions, propietat de la qual s'hauria
de responsabilitzar d'aquí a peques
setmanes, una vegada es facin
efectius els traspassos.de competéncies én materia de Justicia de
rAdministració
central
a
l'autonomica.

/UGARROTXA
AtternativaVerda
s'op(^ a ampliar
elpolígondeles
Preses en tenenys
del pare natural
DdeG
Olot.— El partitecologista A l ternativa Verda de la Garrotxa
ha manifestat que s'ha d'evitar
que el polígon industrial de les
Preses s'amplff en terrenys del
paro natural, per tal que no afecti la zona protegida. Recentment, l'Ajuntament de les Preses va demanar poder utilitzar
uns terrenys que pertanyen al
Pare Natural de la Garrotxa per
fer l'ampliació del polígon industrial de les Mates. L'equip directiu d'aquest organisme, que encara
no
ha
pres
una
determinació al respecte en espera que l'Ajuntament de les
Preses presentí un éstudi de
l'impacte ambiental del projecte, ha assenyaiat que l'ampliació
deis terrenys industriáis podría
crear un precedent que trencaria set anys i mig de protecció,
«perqué durant aquest temps
no s'ha produi't cap actuació
semblant a la zona», han assegurat fonts d'Alternativa Verda.
El partit ecologista ha fét
aqüestes declaracions de preservar la zona volcánica de la
Garrotxa dos dies abans que s'inicff el seminari sobre les característiques i la gestió del Pare
Natural. El seminari, ^que será
organitzat per la direc'ció general de Medi Ambient, se celebrará al Casal deis Volcans des del
dia divuit al vint-i-dos. Alternativa Verda ha manifestat que desitja que es puguin treure conclusions sobre les extracions de
les Gredes al Croscat, així com
evitar que el pare natural es vegi
afectat per l'ampliació del polígon industrial de les Preses.

Enric Puig
inaugurará un
club de debata
Olot
Olot.— El director general de
Joventut, Enric Puig, inaugurará el proper dia vint-i-tres el Club
de Debat deis Joves 21 que
neix, segons els seus promotors, «amb l'atenció de proporcionar a tothom prou elements de judici davant
diverses situacions que es
viuen al món». En principi,
s'havia previst que la inauguració d'aquest club de debat la
portes a terme el President de la
Generalitat, Jordi Pujol, aprofitant )a visita que va fer l'onze de
setembre a la Garrotxa, en la
qual va inaugurar la nova seu del
Consell Comarcal. Finalment,
pero, «els problemes sorgits
en l'horari del President varen .
impedir comencar la nostra
tasca coincidint amb la Diada
IMacional de Catalunya», van
indicar membres d'aquest club.
El president del club de debat
Joves 2 1 , Jordi Xuclá, ha declarat que les orientacions del grup
encara están per definir. Segons
Xuclá, «ens manca temps de
rodatge». Él president del club
creu que l'aparició d'aquest está
motivada «per un cert buit
d'entitats que cre'ih opinió a la
societat i aquesta situació encara s'agreuja mes entre els
joves».
Jordi Xuclá creu que a Olot hi
ha una manca d'associacionisme juvenil i és per aquesta rao,
segons ha explicat, que el Club
de Debaí está format per una
vintena de joves que consideren
que «és positiu crear una entitat que serveixi per recollir les
idees de tothom que tingui
alguna cosa a dir».

