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Un menor que va robar en una perruqueria haurà d’estudiar l’ofici i tallar els cabells al jutge

Un càstig poc convencional

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

U

n menor que va robar
600eurosiunassecador
de cabells, taxat en uns
160 euros, d’una perru
queria de Granada ha estat con
demnat a aprovar un curs d’estilis
me de nou mesos. El lladre haurà
d’aprovarunexamenqueconsistirà
en una tallada de cabells, de manera
que el mateix jutge de Menors de
Granada, Emilio Calatayud, ha
ofert el seu cap com a voluntari. Si
no ho fa bé, el jutge sol∙licitarà al fis
cal que l’acusi de desobediència.
“No em tallaré els cabells fins al
juny, que és quan s’acaba el curs, o
sigui que haurà de demostrar les se
veshabilitats.Noselihadeposarfà
cil”, diu el magistrat.
Calatayud, conegut com el jutge
de les sentències exemplars, ho ha
tornat a fer. Es tracta d’una nova de
cisió polèmica que alimentarà les
crítiques dels que no estan d’acord
amb la seva particular manera d’ad
ministrar justícia als nens, més par
tidaris de la mà de ferro i l’aplicació
estricta de la llei, i que serà aplaudi
da pels que li donen suport de ma
nera incondicional. Perquè Cala
tayud no deixa indiferent ningú
amb les seves decisions.
Els fets provats assenyalen que el
menor, un jove d’origen magribí
amb una nombrosa que fa 19 anys
que està establerta a Espanya, va
entrar a l’establiment el 5 de maig
passat amb la intenció d’emportar
se tot el que pogués. “Després de
forçar la persiana exterior i trencar
el vidre de la porta, va accedir a l’in
terior, on es va apoderar de 600 eu
ros en efectiu que la propietària
guardavaenunallaunaidel’asseca
dor de cabells”, indica la sentència.
Calatayud revela que el fiscal li
demanava cent hores de treballs en
benefici de la comunitat, “però
quan vam saber que volia ser per
ruquer vam acordar que la mesura
sancionadora seria aprovar el curs
d’estilista. És el que jo els dic
sempre: com que no has estudiat
per la via civil, estudiaràs per la via
criminal”.
La unitat familiar del menor està
formada pels pares i quatre dels fills
que hi conviuen. La família subsis
teix amb una pensió de 700 euros
del pare i la mare té dificultats de
mobilitat,demaneraquehad’utilit
zar una cadira de rodes. En aquest
ambient, “el menor es passava el dia
al carrer, sense fer cap activitat i re
lacionantse amb majors d’edat”.
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El jutge de Menors de Granada, Emilio Calatayud, conegut com el de les sentències exemplars

El magistrat Emilio Calatayud
nega que ell sigui l’únic jutge de me
nors que dicta sentències imagina
tives a Espanya –“Els meus com
panys ho fan sovint”, assegura–, pe
rò reconeix que ell ha caigut en
gràcia als mitjans de comunicació,

que també fustiga durament per les
seves informacions en casos en què
els protagonistes són menors.
Conegut per les seves crítiques al
poder polític –acusa l’expresident
Zapatero de suprimir el 2007 “el
dret a corregir de manera raonada
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“Ens hem convertit en col∙le
gues dels nostres fills, però jo
no soc col∙lega, soc pare. Si jo
fos col∙lega dels meus fills, els
estaria convertint en orfes”

“Més de la meitat
dels nanos que condemno
s’haurien salvat si els
seus pares haguessin tingut
diners”

“Els pares no són conscients
que internet és una droga i
un lloc perfecte per cometre
actes delictius: es comença
desobeint els pares i pegant al
mestre i s’acaba anant a bus
car el president del Govern”

“L’escola és una llauna.
Als 3 anys la majoria dels
nens, tret de les infantes,
hi van plorant. Jo soc el
que soc perquè algú em
va obligar a estudiar, no
perquè em vingués de gust”

“Espanya és el país més
brut d’Europa. La sentència
que més em dol dictar és
condemnar nois de 15 anys
que no saben ni parlar,
que et contesten “Uh”, “Oh”,
“Ung”. Els condemno a
aprendre a llegir”

“El 80% dels menors
que jutjo cometen delicte,
però no són delinqüents”
“Els petits tirans d’avui
tenen moltes possibilitats
de ser grans delinqüents
demà”

Les associacions de pares demanen de
rebaixar les ràtios de P3 a 20 alumnes
CARINA FARRERAS
Barcelona

Aprofitantlacaigudademogràficaa
Catalunya, la Federació d’Associa
cions de Pares i Mares (Fapac) re
clama al Govern que passi les ràtios
deP3dels25alumnesactualsa20el
curs que ve 20172018. Amb aques
ta retallada al primer any de parvu
lariespreténqueelsnensvaginpas
sant de curs amb grups reduïts.

“Aquesta és una mesura que no im
plicaria cap cost ja que no cal aug
mentar centres i professors”, va as
senyalar el vocal de matriculació
Marco Béjar, que ahir va presentar
la campanya de recollida de firmes
“Abaixem les ràtios”, avalada per
l’Assemblea Groga, CC.OO., CGT i
laCUP,entrealtresentitatsipartits.
La retallada a les aules ajudaria,
segons l’organització que agrupa
2.200 ampes públiques, a millorar

la planificació, a lluitar contra la se
gregació escolar, a atendre la diver
sitat i “es podria abordar millor la
innovació”. Actualment la mitjana
de ràtios de P3 estan, segons Ense
nyament, en 22,20 alumnes per au
la. Malgrat això, la Fapac denuncia
que en alguns centres, com a Palau
Tordera i Cardedeu, es concentren
fins a 26 i 27 nens per classe.
Respecte a eliminar els 10 punts
als alumnes amb al∙lèrgies i tras

els nostres fills”–, el jutge ha aixecat
polèmica amb afirmacions com
“Confondre un clatellot amb mal
tractament és una autèntica bar
baritat” i per advocar per violar la
intimitat dels fills pel que fa l’ús del
mòbil: “Abans els pares ens regis
travenelscalaixos,aracalmirarquè
fan amb el mòbil”. I recorda que ell
ha dictat ordre d’internament per a
diverses noies “que van trencar el
nas a les seves mares perquè les van
castigar un dia sense mòbil”.
Calatayud, que quan era jove va
ser internat per la seva família al
centre correccional de Campillos
(Màlaga), ha condemnat un hacker
a impartir mil hores d’informàtica
de franc a joves. Un altre menor es
va passar 100 hores patrullant amb
un policia local per haver conduït
temeràriament i sense llicència; un
aficionat al dibuix va haver de plas
mar en un còmic de 15 pàgines els
motius de la seva condemna; per
haver circulat borratxo, un menor
va ser obligat a passar tot un dia en
una unitat de paraplègics, parlar
amb ells i amb les seves famílies i
elaborar més tard una redacció; un
altre va haver de treballar amb els
bombers després d’haver cremat
unes quantes papereres... Sentènci
es que sempre criden l’atenció.c

torns digestius en els barems de la
preinscripció escolar, un canvi de
criteri que ahir va anunciar Ense
nyament per al curs 20182019, la
federació hi està en desacord per
quèconsideraqueaquestesmalalti
es s’haurien de tractar com qualse
vol altra necessitat especial. Segons
la seva opinió, els menjadors esco
lars donen un servei adequat elimi
nant els al∙lergògens de la dieta, pe
rò en cas d’urgència podria ser ne
cessària la proximitat de la família,
motiupelqualhauriadepodertenir
més punts a l’hora d’escollir escola.
La Fapac aplaudeix que es re
formi el decret que regula la
preinscripció escolar per evitar la
segregació.c

PAN O RA MA

Premis BBVA
de ciències
a Cox i Efron
CIÈNCIA wEls matemàtics
David Cox i Bradley Efron han
estat guardonats amb el premi
Fundació BBVA Fronteres del
Coneixement en la categoria
de ciències bàsiques per les
seves contribucions al camp de
l’estadística i per haverla
convertit en una eina “impres
cindible” per a la resta de les
ciències. Els premis distingei
xen les aportacions “pioneres i
enormement influents”
d’aquests dos matemàtics a la
revolució de l’estadística, tant
en la teoria com en la pràctica.
Les seves tècniques, desenvo
lupades ja fa dècades, han
permès avaluar l’eficàcia de
tractaments mèdics en assajos
clínics contra el càncer i la
sida, i també l’efectivitat d’anà
lisi de dades de la seqüenciació
del genoma humà. L’aportació
de Cox, de la Universitat d’Ox
ford (Regne Unit), batejada
com a “regressió de Cox”, és un
mètode que permet explicar la
durada d’un interval temporal
entre dos esdeveniments d’in
terès a partir de factors identi
ficables i no de l’atzar. Efron,
catedràtic d’Estadística i de
Ciència de Dades Biomèdiques
a la Universitat de Stanford
(Estats Units), va anomenar
el seu mètode “bootstrap”,
utilitzat per determinar el
marge d’error d’una mesura
o anàlisi estadística. / Efe

L’Acadèmia de
la Història suspèn
el rector Suárez
EDUCACIÓ wEl rector de la
Universitat Rei Joan Carles
de Madrid, Fernando Suárez,
acusat d’haver plagiat profes
sors i catedràtics, ha estat
suspès de les seves funcions
a la Reial Acadèmia de la His
tòria (RAH), entitat dirigida
per qui havia estat tutora de
Felip VI, Carmen Iglesias.
Això significa que “deixa de
tenir qualsevol funció i des
apareix del web”, segons asse
nyalen fonts de la institució a
Diario.es, que no especifiquen
si aquesta suspensió és tempo
ral o permanent. / Redacció

El PE demana una
nova investigació de
la tragèdia de l’Alvia
TRIBUNALS wAhir la comissió
de peticions del Parlament
Europeu (PE) va instar la Co
missió Europea que convidi
Espanya a fer una investigació
independent sobre l’accident
del tren Alvia a Santiago de
Compostel∙la el juliol del 2013,
amb 80 morts i 140 ferits, com
va sol∙licitar l’associació de
víctimes. La presidenta
d’aquesta comissió, la liberal
Cecilia Wikstrom, va constatar
que “no es va assegurar la inde
pendència de la investigació”,
duta a terme per Espanya, ni es
van atendre les “causes”. / Efe

