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PUNT DIVERS
JUDICIAL
Quan ja fa un any que es van iniciar
els judicis amb jurat, el president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valora molt positivament l'experiència i assenyala que els ciutadans estan

reponent «força bé». Tot i això, considera
que alguns aspectes de la llei del jurat
s'haurien de revisar per excloure'n alguns
delictes. Vidal fa un repàs de casos polèmics i assegura que jutjar no ha de

ser necessàriament una tasca complicada.
També es pronuncia sobre l'escassa presència del català en l'àmbit judicial i diu
que el coneixement d'aquesta llengua no
ha de ser un requisit per venir a Catalunya.

G U I L L E M V I D A L I A N D R E U . President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

«Els jurats estan decidint força bé
ENRIC ALFONSO

• —Un any després de l'inici dels
judicis amb jurat popular a Catalunya, quin balanç en fa?
—«El balanç és absolutament
positiu. L'Oficina del Jurat a Barcelona ha fet enquestes als membres dels jurats i els ha preguntat,
per exemple, si els ha satisfet l'experiència, si els agradaria tornar
a formar part d'.un tribunal o si
han tingut problemes. Un percentatge elevadíssim dels enquèstats s'han mostrat satisfets amb
l'experiència i només un 5 per
cent han donat respostes negatives. Tot això demostra que el
jurat pot funcionar. La valoració
no és tan positiva quant a la preparació de nosaltres mateixos, els
jutges, que de vegades presentem
alguns problemes a l'hora de presentar l'objecte del veredicte; Potser caldria una millor reflexió i
estudi de la llei i una preparació
més intensa per tal que la institució del jurat assoleixi un èxit
total.»
—S'evitaria així que s'haguessin
de declarar nuls judicis ja celebrats, com ha passat recentment
a Girona?
—«El cas de Girona n'és un
exemple i també s'han produït casos semblants a València i altres
indrets de l'Estat. Totes les nul·litats, i altres problemes, deriven
d'una defectuosa proposició de
l'objecte del veredicte.»
—^Es preveu prendre alguna
mesura sancionadora, o d'algun
altre tipus, contra el magistrat que
va dur el cas?
•—«No, no... En absolut. Sentències de nul·litat se n'estan dictant dia a dia i no representen
cap sanció. El que hi ha és una
diferència de parer, per una proposició defectuosa del veredicte.
Es el mateix que quan hi ha una
sentència que diu una cosa i el
Tribunal Superior en diu una al.tra. Per. aquest aspecte, no s'aplicarà cap mena de mesura disciplinària.»
—Creu que els veredictes que
s'han emès fins ara han estat
coherents?
—«Sí. El jurat està decidint força bé.»

Guillem Vidal, durant la seva estada la setmana passada a Reus, on va
pronunciar dues conferències sobre la llei del jurat. Foto: ENRIC ALFONSO
—Veredictes com el del cas
Otegui o el de la mort d'un taxista
a Barcelona, que han creat rebuig
popular, desprestigien la figura
del jurat?
^-«No li fan cap bé. Tota institució que tingui en un moment
determinat un obstacle o un error
representa un fracàs. Però s'ha
de ser molt conscient que el fet
que el jurat fracassi en dos, tres
o sis ocasions no vol dir que hagi

fracassat la institució. La institució
del jurat ha de continuar, perquè
és necessària en un país democràtic.»
—En el procés de selecció dels
membres del jurat popular hi haurien d'intervenir psicòlegs, tal com
succeeix als Estats Units' d'Amèrica?
—«Als Estats Units hi ha psicòlegs i psicojuristes que assessoren el fiscal i la defensa. La

»

nostra llei també permet que professionals d'aquest tipus ajudin les
parts en el procés de recusacions.
Però aquí no hi ha una cultura
judicial com als Estats Units i no
es dóna tanta importància al tràmit de selecció, que, per a mi,
és transcendent.»
^Vostè en alguna ocasió ha
dit que delictes com els de violació
de domicili no haurien de ser competència del jurat popular i que
altres, com els de caràcter sexual,
sí que ho haurien de ser.
—«Els delictes que s'han d'incloure dins la llei del tribunal del
jurat han de ser aquells que tenen
una autèntica valoració social,
com, per exemple, els delictes contra l'honor, els sexuals o els que
atempten contra el medi ambient.
I els que han de ser-ne exclosos
són els delictes de bagatel·la, que
són aquells que es produeixen
amb molta freqüència, com els
robatoris, els furts, les amenaces
o les coaccions, que farien que
el jurat fos molt costós. També
s'haurien d'excloure els que tenen
una cónflictivitat social, com els
delictes de terrorisme i els de narcotràfic, i els que tenen una valoració jurídica, com ara la prevaricació o la malversació de cabals.. I la llei no ha seguit aquest
criteri.»
—És, per tant, partidari que
es revisi lailei del jurat?
—«Sóc partidari que es faci una
valoració rigorosa de la llei durant
un cert temps i que, posteriorment, se'n modifiquin aspectes
puntuals.»
—Què en pensa del fet que,
després que s'acaba un judici, es
deixi als jurats marxar a casa i
no se'ls lliurin les preguntes objecte del veredicte fins al cap de
68 hores, tal com va succeir en
el primer cas que es va jutjar
a Tarragona?
—«68 hores? Francament, em
sembla molt exagerat. El magistrat-president ha de procurar tenir
preparades les preguntes al llarg
del judici, corregir-les quan s'acaba i donar-les al jurat com més
aviat millor perquè comenci la deliberació. Aquesta és la millor forma perquè funcioni el jurat.»

«Saber català no ha de ser requisit per venir a Catalunya»
E.A.

• Guillem Vidal i Andreu va ser
dimecres i dijous de la setmana
passada al Centre de Lectura de
Reus, convidat pel grup d'Advocats Joves, per pronunciar dues
conferències sobre el tribunal del
•jurat. El magistrat' va iniciar la
seva exposició fent un plantejainent general del jurat i va parlar
sobre les competències del tribunal —algiines de les quals és partidari de modificar— i de la fase
d'instrucció. En la segona conferència que va pronunciar, va
tractar del judici oral i dels recursos en la llei orgànica del Tribunal del Jurat. Les xerrades del
president del TSJC s'han fet un
mes després de l'inici a la demarcació de Tarragona dels judicis amb jurat popular. Fins ara,
s'han celebrat dos casos: el de

Punt, El, 1997-06-25, p. 15.

l'homicidi de la jove de Móra la fàcil, llevat d'excepcions, com el
Nova i el cas de la violació de cas Otegui, en què hi ha hagut
domicili succeïda a Reus, la sen- problemes. A més, estem jutjant
tència del qual es va fer pííblica cada dia, quan sortim al carrer,
aquest divendres passat. En els quan anem a comprar... Per exemdos casos, els veredictes van ser ple, quan diem 'això és car' estem
de culpabihtat. Es preveu que el jutjant. Jutgem contínuament, i
pròxim judici amb jurat s'iniciarà sense proves.»
el dia 14 de juliol i tractarà d'un
—Quina fórmula creu que és
presumpte homicidi succeït a la més adient per aconseguir que
Reus l'any passat en el- decurs la llengua catalana sigui més pred'una baralla al carrer. Tarragona sent en l'administració de justícia?
ha estat la darrera demarcació
—«No tinc la fórmula. Si la.
catalana on s'han fet judicis amb tingués potser em faria, polític...
tribunal popular.
El que sí que crec és que el co—Vostè què els diria als ciu- neixement de la llengua no ha
tadans que tenen por de jutjar? de ser un requisit per venir a
—«Els diria que jutjar és molt Catalunya. Formem part d'un pofàcil. És tracta de considerar pro- der judicial, amb un cos únic per
vat o no provat un fet d'acord a tot Espanya. Per anar a unes
amb el que s'ha vist a la sala. determinades regions, com GaI la gent que ha participat en lícia, Euskadi o Catalunya, la soel jurat ho ha trobat realment bredimensió dels requisits no seria
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constitucionalment acceptable,
perquè el deure de conèixer un
idioma propi d'una comunitat autònoma no està reflectit en la
Constitució i només està reflectit
el deure de conèixer el castellà.
Ara bé, si nosaltres hem triat venir
a una comunitat autònonia que
té una llengua pròpia, o un dret
propi, com Catalunya, el que no
podem dir és que no entenem
aquesta llengua, com tampoc no
podem dir que no podem aplicar
aquest dret perquè no el coneixem: No sé encara quins poden
ser els mecanismes legals per articular tot això. El que sí que
he de dir és que estic totalment
en contra de les sancions, i estic
totalment a favor de totes aquelles
mesures que afavoreixin el coneixeinent exigible, de manera
prudencial, del català.»

Recullen 1.500
signatures contra
les barreres :
arquitectòniques
MÒNICA CABRUJA '

H Puigcerdà.— Més de L500 persones de la comarca de la Cerdanya han signat un manifest per reclamar la supressió de les barreres
arquitectòniques i una solució a
l'afer del noi que va amb cadira de
rodes i que té dificultats per iniciar
els seus estudis a l'institut de Puigcerdà. Divendres passat, els professors de l'institut, les associacions de pares d'alumnes i Mifas
van sumar les seves veus en una
manifestació que va reunir unes
400 persones. Els manifestants
van anar des de l'institut fins a l'ajuntament, on van llegir el manifest que han elaborat-conjuntament la direcció de l'institut, el
claustre de professors, el Consell
Comarcal de la Cerdanya, l'Ajuntament de Bellver, la família del
noi i Mifas.
Ramon Castaflo, un noi de tretze anys de Bellver de Cerdanya, té
dificultats per accedir a les instal·lacions de l'institut de Puigcerdà, ja que l'ascensor del centre és
massa estret per entrar-hi la cadira de rodes i no hi pot pujar. La solució que proposa l'administració
de col·locar un aparell especial a la
cadira no satisfà, ja que això va
fracassar fa uns anys amb una noia
que és trobava en una situació
semblant. Segons va explicar ahir
un portaveu de l'institut, els pares
del noi s'entrevistaran amb el delegat d'Ensenyament per intentar
trobar una solució. El mateix portaveu va indicar que Ensenyament
ha donat una prioritat màxima a
les obres de l'institut, però amb
molta probabilitat aquest curs no
es podrà disposar d'un nou ascensor.

El 31% dels abusos
sexuals a menors són
comesos per familiars
I Madrid.— El 31% dé les agressions sexuals a menors es produeixen en l'àmbit familiar i en un
40 per cent dels casos el violador
és el pare biològic, seguit de l'oncle (19%), el germà (12%) i l'avi
(11%), segons l'estudi realitzat
per la Federació d'Assistència a
les Dones Violades. L'Associació
per a la Prevenció de Maltracte al
ViW Filum va denunciar «les carències que existeixen a l'Estat en la
prevenció i investigació» d'aquestes agressions sexuals i va defensar
que l'arma més eficaç per a la prevenció primària són les campanyes
de sensibilització i informació, dirigides als nens i adolescents. / EFE
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