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COMARQUES

Jutgen un constructor per la mort d’un
paleta que va caure d’una bastida
 L’accident es va produir fa cinc anys i el fiscal demana una pena de dos anys i mig de presó
GIRONA | MARTÍ SANTIAGO

Federico Vázquez Host treballava per l’empresa Alumcat Llers
en la col·locació de canals de recollides d’aigües pluvials el dia en
què va morir després de precipitarse daltabaix d’un ediﬁci de 13 metres quan intentava passar de la
bastida al voladís on tenia les eines,
era dimarts 21 de febrer de 2006. La
manca d’unes planxes metàl·liques al quart pis de la bastida va
propiciar el tràgic succés en no
existir cap element que esmorteís
la seva caiguda ni l’aturés mentre
s’escolava pel forat que hi havia ﬁns
arribar al terra.
El ﬁscal considera que els responsables d’aquest succés són el
constructor de l’empresa Estudis i
Projecte La Vall, Agustí Colomer
Planagumà, i cinc persones més
també vinculades a l’obra, Joan
Fernández Gironés, Sara Poch Artigas, Manuel Puig Grau, Cristina
Ramisa Puigdomènech i Vicenç
Aguilera Lopera, a qui imputa un
delicte d’homicidi imprudent i un
altre contra el dret dels treballadors.
Durant la vista oral celebrada ahir
al Jutjat Penal número 3 de Girona,
el ministeri públic va demanar
per a cada un d’ells una pena de

El company de la víctima
apunta els serrallers com les
persones que haurien tret les
planxes que cobrien el forat
Els ferrers indiquen que el
forat hi era des que van
començar la feina i l’haurien
intentat cobrir sense èxit

dos any i mig de presó, una multa
de 3.240 euros i tres anys d’inhabilitació.
El company de la víctima assegura que aquell dimarts el seu
cap, Manuel Puig, els va encomanar preparar el material que tenien
a la furgoneta i esperar que tornés
d’esmorzar per posar-se mans a l’obra. Seguint les seves instruccions,
els dos treballadors van emplenar el cabàs que la grua va pujar al
voladís de l’ediﬁci amb tots els
elements que haurien d’utilitzar, arnesos i cordes de subjecció inclosos. En acabat, van accedir per les
escales interiors de l’habitatge a la
part superior del mateix, on es
trobaven les eines, i després de romandre a la bastida inspeccionant la zona on haurien de co-

mençar a instal·lar les canals pluvials van dirigir-se altra vegada al
voladís, moment en el qual la víctima –amb un peu a cada espai– va
precipitar-se daltabaix per l’oriﬁci
de l’estructura metàl·lica que estava
descobert.
El testimoni menciona els serrallers que en aquell moment
muntaven els ferros que permetrien soldar les baranes com les
persones que haurien remogut les
planxes que van deixar l’obertura
a la bastida. Aquests, en canvi,
aﬁrmen que el forat havia estat allà
en tot moment des que van començar a treballar a l’ediﬁci dues
setmanes abans. Diuen, a més,
que van tractar de solucionar-ho
instal·lant unes passarel·les que
hi havia apilonades al mateix lloc
però els va ser impossible en ser
aquestes de menor longitud que
l’espai a cobrir. Tanmateix, declaren que per a les tasques que realitzaven la col·locació de planxes
en aquella obertura els hagués fet
nosa.
Els advocats de la defensa van
voler veure en la declaració testimonial dels serrallers la possibilitat que aquests haguessin creat
l’obertura a la bastida retirant les

ASAJA presenta a les eleccions
una llista «representativa»
DIARI DE GIRONA

 La candidatura

CELRÀ

Nou programa formatiu
«Créixer amb tu»
GIRONA | DdG

L’Ajuntament de Celrà organitza durant el primer trimestre de
l'any 2011 un cicle formatiu amb la
ﬁnalitat de donar suport i recursos
adients als pares i les mares per la
criança dels seus ﬁlls i ﬁlles. El programa «Créixer amb tu» és un
programa de formació per als pares i mares amb infants de 0 a 3
anys impulsat per la Secretaria de
Polítiques Famílies i Drets de Ciutadania del Departament de
Benestar Social i Família, que es
desenvolupa a Celrà, amb la col·laboració de l'Ajuntament.
CASSÀ DE LA SELVA

Comencen les obres
al carrer Major
CASSÀ DE LA SELVA | DdG

Han començat les obres del carrer Major de Cassà de la Selva. La
ràdio municipal va indicar que
l’actuació que es va iniciar dilluns
inclou també el carrer Roscada i la
plaça del Doctor Botet i consisteix
en una rehabilitació integral, tant
de la xarxa de serveis com del clavegueram i els hidrants, i la millora del paviment i l’accessibilitat.

Celaya demana al Govern que
expliqui les polítiques per
canviar el model productiu
GIRONA | DdG

l’encapçala l’empordanès
Martí Clos, hi ha una majoria
de joves i un 20% de dones
GIRONA | DdG

L’Associació Agrària de Joves
Agricultors (ASAJA) de Girona
presenta a les eleccions a cambres
agràries una llista «representativa
de tots els sectors i de tot el territori». La candidatura l’encapçala
Martí Clos. Segons va explicar ahir
l’entitat, aquesta llista està integrada per una majoria de joves i
gairebé un 20% de dones.
Els comicis se celebraran el 20 de
febrer i l’aposta de l’organització és
«d’exercir de grup de control» davant l’administració agrària catalana. En aquest sentit, l’empordanès Martí Clos encapçalarà la candidatura de l’Associació a la demarcació de Girona a les eleccions a cambres agràries, que se
celebraran el diumenge 20 de febrer d’aquest any. Es tracta d’una
llista en la qual hi ha, segons van
apuntar ahir des de l’associació,
una majoria de joves i prop d’un
20% de dones.
Per comarques, 14 dels candidats són de l’Alt Empordà, quatre
de la comarca de la Selva, quatre
del Gironès, tres de la Garrotxa, un

planxes metàl·liques per facilitar les
seves tasques i durant l’interrogatori als operaris van tractar que ho
conﬁrmessin però aquests van reiterar que els taulons mancaven
des de bon principi.
Les declaracions de l’enginyer de
la bastida i l’arquitecte director de
l’obra tampoc van ajudar a esclarir els dubtes sobre perquè faltaven
les planxes metàl·liques. Ambdós
asseguren que durant les inspeccions realitzades no va detectar-se
cap anomalia a l’estructura i l’arquitecte recorda que el dia anterior
als fets va produir-se l’última revisió sense que es fes constar el forat
per on va caure la víctima. Matisa
que la retirada de les passarel·les
suposava un alt risc en matèria de
seguretat i, malgrat que en la darrera revisió de l’obra no va transitar per la bastida, reconeix que
d’existir el forat per on es va escolar la víctima s’hauria detectat en
aquell moment sense problemes.
La seva exposició també eximeix
els serrallers com a autors de la retirada de planxes ja que, com va
manifestar, aquests mai van li van
plantejar cap diﬁcultat per dur a
terme la seva feina amb el tipus de
bastida que s’havia instal·lat.

Breus

Imatge d’arxiu de les eleccions celebrades el febrer de 2007.

L’aposta de l’organització és
«exercir de grup de control»
davant l’administració
agrària catalana
Martí Clos: «És important
seguir estant a les taules
sectorials i poder defensar els
agricultors i ramaders»

del Baix Empordà, un més del Pla
de l’Estany i, ﬁnalment, un d’Osona.
En aquest sentit, el candidat,
Martí Clos, va manifestar que «a la
llista hi ha gent de tots els sectors,

Diari de Girona, 2011-01-13, p. 8.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

com el vacu de carn, vacu de llet,
porcí, oví i cabrum, cereals, vi, oli,
fruita, agroturisme, forestal, vivers i plantes ornamentals, serveis
agraris, etcètera».
El cap de llista d’ASAJA a Girona
va aﬁrmar que «és important seguir estant a les taules sectorials i
poder defensar els agricultors i
ramaders en uns moments complicats». I, de la mateixa manera, el
candidat va apuntar que «si traíem
uns bons resultats als comicis del
20 de febrer intentarem exercir
de grup de control del que fa l’Administració agrària catalana en
defensa dels interessos dels empresaris agraris».

La senadora gironina Pepa Celaya, portaveu de l’Entesa de Ciència i Educació, farà una interpel·lació el proper dimarts a la ministra
de Ciència, Cristina Garmendia,
perquè expliqui les polítiques
d’I+D+I que pensa desenvolupar
l’executiu estatal al llarg de 2011
per fer possible el canvi del model
productiu.
De la mateixa manera, Celaya
sol·licita saber de quina manera
s’han aplicat els criteris d’austeritat i la reducció de la despesa en els
Pressupostos Generals de 2011
respecte al Ministeri de Ciència,

La senadora gironina no vol
que la recerca i la innovació
pateixin les conseqüències
de les retallades

per evitar que la recerca i la innovació pateixin les conseqüències
de les retallades pressupostàries.
En aquest sentit, la senadora gironina assenyala que la crisi fa necessari invertir «més i millor» en recerca, però també «obliga a reduir la despesa pública tot ajustant la
inversió a partides estratègiques
que ens ajudin a sortir de la crisi».

La delegada catalana d’ONCE
visita les instal·lacions de Mifas
GIRONA | DdG

La delegada territorial de l’ONCE a Catalunya, Teresa Palahí, va
visitar el passat 7 de gener les noves instal·lacions de Mifas a Girona, que se situen a la rambla Xavier
Cugat, número 43. Durant la trobada, Palahí i el responsable de Mifas a Girona, Pere Tubert, van poder intercanviar opinions sobre la
situació actual del sector de la
discapacitat. Les dues entitats van

coincidir en el fet que prioritzen la
creació de llocs de treball del sector durant l’any 2011, i van coincidir en assenyalar que hauran de
treballar de forma «eﬁcaç i conjunta» per aconseguir-ho.
Partit de bàsquet
D’altra banda, dissabte a les 12, al
pavelló de Castelló, es jugarà el partit de bàsquet Girona FC-MifasEsplais contra l’Ademi Tenerife.

