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Els forenses determinen que el noi
degollat a Maçanet no es va defensar

Un estudi de la UdG
constata les dificultats dels
discapacitats físics per trobar
feina tot i tenir formació

Per la trajectòria de la ferida l'agressió va ser frontal i mortal de necessitat
çanet de la Selva el 23 d'octubre
de 1999, van determinar ahir que
la víctima, quan va rebre l'agressió
mortal^de l'acusat Mohamed Tahiri,
no va efectuar cap gest defensiu

FIDEL BALES/Girona
• Les dues metgesses forenses que
van efectuar l'autòpsia de Pablo Javier Grande Montes, el noi de 29
anys que va morir degollat a Ma«La ferida era mortal de
necessitat' perquè va seccionar la caròtide i la tràquea», van coincidir les
metgesses forenses, que
van indicar que amb un
tipus de ferida com la que
va rebre Grande no hi ha
possibilitat d'intervenció,
per immediata que sigui,
perquè en pocs segons es
perd la vida. De fet la víctima mortalment ferida
només va poder fer un recorregut d'uns 12 metres
des del lloc on va rebre
la ganivetada fins a l'interior del bar on va caure
morta. Per la trajectòria
de la ferida al coll, un forat
d'entrada d'uns quatre
centímetres de llarg per sis
de profunditat, les.forenses van poder determinar
que l'agressió va ser frontal. Tot i això, però, van
precisar que la víctima, tot

Comencen a Girona
les I Jornades de
Pedagogia Musical
• Girona. Ahir es van inaugurar a Girona les I Jornades de Pedagogia Musical, que se celebraran fins
demà. Aquestes jornades,
organitzades per la delegació d'Ensenyament a
.través del seminari d'especialistes de música de
primària del Gironès, pretenen ser un punt de trobada, expressió, comunicació i formació per a tots
els mestres especialistes en
educació musical. / N.A.

i tenir de cara el seu agressor, no es va defensar ja
que no es van apreciar talls
ni a les mans ni als braços.
El fet que la víctima no
es defensés pot ser interpretat com un atac per sorpresa, però les forenses,
d'altra banda, van indicar
que hi havia una concentració d'alcohol a la sang

que desviés la trajectòria del ganivet.
Segons les forenses Anna Hospital
i Mònica Sánchez, el cadàver no
presentava cap lesió incisiva a les
mans ni ais braços.

de la víctima de 2,1 grams
per litre de sang. Aquesta
circumstància fa, segons
les forenses, que quedin
disminuïdes les capacitats
de reacció i fins i tot les
de percepció del perill. Un
altre aspecte important
que es va descartar en la
sessió del judici d'ahir va
ser la possibilitat que ha-

Cerca i recerca de l'arma
F.B.
• Els testimonis presencials coincideixen que l'arma del crim va ser un ganivet de grans dimensions
i de mànec negre. L'acusat va dir que havia llençat
el ganivet des del cotxe quan es dirigia a entregar-se
als Mossos d'Esquadra. Els agents van buscar l'arma al lloc on els va indicar l'acusat i no la van
trobar. Tot i això tampoc li van dir que els acompanyés àl buscar-la. Al cap d'un any es va efectuar
una nova recerca amb l'ajuda d'un detector de
metalls facilitat per l'éxèrcit, i tampoc es va trobar.
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. NÚRIA ASTORCH/Girona ques a fer i sovint es fa
• Un estudi de recerca ela- necessària la presència
borat pel Departament de d'una tercera persona en
Pedagogia de la UdG, per el lloc de treball. A més,
encàrrec de l'associació es tracta de persones amb
Mifas, entre les persones poca agilitat en l'aspecte
amb una discapacitat física motriu, que es fatiguen sosuperior al 65% ha cons- vint i necessiten un suport
tatat les dificultats arrib mèdic freqüent. En el maquè es troba aquest col·lec- teix estudi es proposen un
tiu a l'hora d'accedir al seguit d'accions adreçades
món laboral tot i tenir es- als agents laborals, com
tudis superiors. A les co- ara informar-los sobre les
marques gironines, hi ha possibilitats i avantatges
una seixantena de perso- en la contractació d'aquesnes amb una discapacitat tes persones i també sobre
física greu i, d'aquestes, la seva capacitat de treball.
una vintena tenen estudis «Els empresaris haurien
universitaris. L'estudi de de canviar de xip i entenrecerca, elaborat per Ma- dre que no hi ha una única
ria Pallisera i Montserrat manera de fer les coses»,
Vila, ha pres com a mostra van raonar les autores del
nou casos diferents. D'a- treball. I l'estudi també incord amb les conclusions clou unes propostes adred'aquest estudi, que es van çades als discapacitats fídonar a conèixer ahir, els • sics, com ara tenir en
discapacitats físics greus compte tant les limitacions
tenen problemes per tro- com les habilitats i valorar
bar feina perquè les seves la importància de disposar
necessitats condicionen d'un acompanyant tant en
molt tant l'espai laboral la recerca de feina com
com la distribució de tas- en el lloc de treball.

gués concorregut en el
crim el tipus agreujat d'acarnissament, j a què les forenses no van apreciar cap
més lesió al cos de la víctima que la que presentava
al coll i que li va causar
la mort. Alguns testimonis
presencials dels fets havien
declarat que una vegada
Tahiri va haver clavat el
ganivet al coll de Grande
li va ventar una coca al
pit que el va fer caure per
terra. Segons les forenses,
si s'hagués produït aquesta
circumstància s'hauria
apreciat alguna contusió al
pit de la víctima i no n'hi
havia cap.
El judici, que es va iniciar dilluns passat, es clourà avui amb els informes
finals de les parts i està
previst que avui mateix els
membres del jurat puguin
emetre el seu veredicte.
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