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Del cas
fortuït i la
força major
RESULTARECURRENT a la vi-
da trobar-se gent que en el seu
llenguatge ordinari ha incorpo-
rat l’expressió de força major.
Moltes vegades com a expres-
sió, i moltes altres per eludir res-
ponsabilitats menors, o antepo-
sant-se a un incompliment. L’al-
tre dia vaig sentir una persona
excusar-se davant d’una altra
per no haver firmat un contrac-
te d’arres que havien acordat,
basant-se en aquesta figura ju-

rídica.“Ja et vaig dir que no vaig
firmar les arres per força major:
tenia la sogra a casa malalta”,
de manera que l’altra part no va
tenir més remei que acceptar
amb resignació.

Són conceptes ara com ara tan
difusos que fins i tot en algunes
lleis es confonen.

Doncs bé, aclarim conceptes.
Existeixen moltes maneres de
definir-los però la mes senzilla
és la següent: cas fortuït és quan
succeeix una cosa imprevista (p.
ex. una punxada d’una roda) i
la força major és quan passa una
cosa que encara que s’hagués
pogut preveure, no s’hauria po-
gut evitar (p. ex. un terratrèmol,
un llamp...). És el que comuna-

ment es coneix com la mà de
Déu.

Perquè existeixi cas fortuït és
necessari que es tracti de:

- un fet inevitable sempre que
s’observi una diligència normal,
i

- un fet aliè, és a dir, que no
depèn de nosaltres, altrament
s’estaria davant de la hipòtesi
diferent de la causa aliena.

Comunament es fa servir l’ex-
pressió cas fortuït per fer al·lu-
sió a l’imprevisible, i força ma-
jor a l’inevitable.

Amb referència a les conse-
qüències jurídiques, cal desta-
car l’article 1.105 (Codi Civil).
Fora dels casos expressament es-
mentats en la llei, i d’aquells en

els quals així ho declari l’obli-
gació, ningú respondrà d’aquells
successos que no s’haguessin po-
gut preveure o que, previstos,
fossin inevitables.

Per tant, com a regla general,
no es pot exigir mai l’obligació
que s’ha incomplert a causa de
força major. Quan per força ma-
jor les parts no poden complir
les seues obligacions contractu-
als entre elles, en queden alli-
berades i, per tant, queda resolt
el vincle contractual, sense més
conseqüències. De tota mane-
ra, encara que la llei normalment
eximeix els dos casos, permet
que es pacti en el contracte la
responsabilitat en el cas fortuït.

Confio que aquestes línies ser-

veixin tan sols per dilucidar
breument conceptes, ja que a la
pràctica, com hem dit, legalment
i fins i tot jurisprudencialmen-
te, són termes que moltes vega-
des es consideren intercanvia-
bles per part dels jutges i tribu-
nals.

Exemples d’aquest fet els te-
nim en SSTS 4 de novembre del
2004, la del 2 de febrer del
2006, o, com diu la sentència del
4 de novembre del 2004, “des
de l’òptica cassacional, es con-
sidera la problemàtica del cas
fortuït i de la força major, amb
caràcter general, com a qüesti-
ons de fet l’apreciació de les
quals correspon al jutjat d’ins-
tància.”

Demanen educació sexual
contra l’homofòbia a l’escola
La UdL organitza una jornada pedagògica per plantejar noves estratègies

La jornada pedagògica de la UdL anava dirigida a docents, famílies i serveis educatius, entre altres.
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M. MOMBIELA/REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Les famílies de joves gais
i lesbianes de Catalunya recla-
men que s’inclogui l’educació
sexual contra l’homofòbia en
els currículums escolars.Aques-
ta és una de les propostes que
es van debatre en la jornada Tro-
bada Pedagògica Estratègies
per a educar en la diversitat se-
xual i de gènere que va tenir lloc
ahir a la Universitat de Lleida
(UdL). Organitzada conjunta-
ment per la UdL i el departa-
ment d’Ensenyament de la Ge-
neralitat, la trobada anava diri-
gida als membres de les comu-
nitats educatives (mestres, famí-
lies, serveis educatius i moni-
tors, entre altres) que constitu-
eixen els primers entorns soci-
als on els nens i els joves han de
poder explicar qui són, com se
senten i a qui estimen amb la
seguretat que seran respectats i
escoltats.

Els participants en la jornada
van concloure que els profes-
sionals de l’ensenyament neces-
siten eines i estratègies que per-
metin atendre la diversitat se-
xual, familiar i de gènere.“Hem
d’actuar i tractar-ho amb nor-
malitat perquè els nens patei-
xen”, va comentar Meritxell
Morera, coordinadora de l’Ins-
titut de Ciències de l’Educació.
Al seu torn, la professora Rosa
Sanchís va afirmar que “es par-
la molt d’igualtat però encara
tenim polítiques molt conserva-
dores”.

El responsable dels Serveis
Educatius i Formació del depar-
tament d’Ensenyament a Llei-
da, Francesc Blanch, va apuntar
que “encara hi ha molt per fer
per donar a conèixer i valorar
la identitat sexual i respectar els
preadolescents i adolescents, en

EDUCACIÓ INTEGRACIÓ

el context educatiu”. Un dels
col·lectius més desconeguts en-
tre els joves és el de la transse-
xualitat.Ahir van recordar que
encara queden molts tabús per
superar. La jornada va comptar
amb el testimoni de diverses
persones.

Nova edició de
Nits Q per un oci
nocturn de qualitat

INICIATIVA

❘ LLEIDA ❘ La iniciativa Nits Q
Lleida, que promou un oci
nocturn de qualitat a la ciu-
tat des de fa un any, tenia pre-
vist celebrar ahir a la nit una
nova edició en una desena de
locals i pels carrers de la Zo-
naAlta. L’objectiu és que les
persones que surten de festa
siguin conscients del nivell de
soroll que generen i del des-
cans dels veïns.

Espanya triplicarà
en 15 anys els casos
demelanoma

CÀNCER

❘MADRID ❘ La incidència del càn-
cer de pell ha augmentat a Es-
panya un 38% en els últims
quatre anys, una tendència
que en el cas del melanoma
(el subtipus més agressiu) con-
tinuarà augmentant fins a tri-
plicar-se el nombre de casos
en els pròxims quinze anys,
segons dades del primer Sim-
posi Internacional sobre Càn-
cer Cutani a Espanya.

Dos projectes de la
Paeria de formació
reuneixen 111 joves

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ Més d’un centenar
d’estudiants de Secundària
participen en dos projectes
de formació (STIC Jove i Xpe-
rimenta) organitzats per la Pa-
eria. El primer fomenta el ser-
vei a la comunitat i el segon,
que siguin capaços d’atansar
la ciència als més petits. Des-
prés del curs faran pràctiques
en llars de jubilats i ludote-
ques.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LESCLAUS

Llei catalanapionera. El Parlament va aprovar l’octubre de l’any
passat la primera llei de Drets de les Persones Lesbianes, Bisexuals i
Transsexuals i per a l’Eradicació de l’Homofòbia. Es tracta d’una nor-
ma pionera perquè estableix per primera vegada sancions per dis-
criminació i violència en contra del col·lectiu. La llei té a com finali-
tat garantir els drets dels homosexuals, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals.

Aplicació.Docents i institucions preparen el desenvolupament de
la normativa i reclamen eines per atendre els conflictes generats a
les aules per l’orientació sexual dels alumnes. La jornada va congre-
gar professors i famílies, entre altres.


