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L’EMISSIÓ DE VEREDICTES
SUMARÍSSIMS
L’articulista reflexiona sobre la necessitat de tornar a la Justícia una
credibilitat perduda en un món on preval la immediatesa i els titulars
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l sistema judicial espanyol es
troba en permanent crisi i en
permanent estat de qüestionament. La crisi porta causa
principal de la manca de mitjans de tota
mena, personals i materials, per fer front
a l’increment exponencial de litigis. El
qüestionament té base en la politització
del seu estament principal –el Consell
General del Poder Judicial- i la lentitud
sovint exasperant en què s’administren
els processos. Segur que s’hi donen alguns altres elements objectius que expliquen el per què la Justícia se situa en el
«llindar de la pobresa» quan és avaluada
per tots els enquestadors de l’opinió pública espanyola. Però, tanmateix, tots
aquells que al servei de la Justícia ens trobem – els advocats també, malgrat el no
reconeixement social del nostre paper i
malgrat que des de l’estament judicial,
majoritàriament, no ens veuen amb
aquest innegable estatus- hem d’abocarhi molts d’esforços a l’objecte que la percepció de la mateixa millori i millori molt,
francament. Algun article del president

E

de l’Audiència de Girona, el magistrat
Fernando Lacaba, també publicat a Diari de Girona, ha anat en aquesta mateixa
direcció d’una forma altament pedagògica i amb no pocs mea culpa que l’honoren.
Una justícia lenta, mai no emet una
sentència justa. Els casos Pretòria i Palau,
permanentment submergits en la boira,
com també fou el cas «Marbella», no suggereixen acceptació per part ciutadana
de què les coses vagin pel bon camí. Previsiblement, tampoc no ho faci el cas «Urdangarin», morbós entre els morbosos,
on ja s’ha produït una picabaralla entre el
lletrat defensor del gendre del Rei i el jutge instructor per haver-se passat aquest
últim, sembla, en el vocabulari emprat,
un tant tavernari, a la recent vista.
I és que tot i que la Constitució i la llei
vénen a prohibir una dilació en el temps
dels processos judicials, la realitat és la
contrària a aquella que escrita es troba i,
per tant, sovintegen cada vegada més les
sentències que vénen precedides d’una
clàusula autoexculpatòria per al jutge o la
sala que les han dictades, que no té cap
mena de base legal, però que sí que ve a
dir i a fer constar que no donen abast. I
serà així; no tinc per què posar-ho en
dubte. Conec jutges i magistrats que es
porten feina a casa, com els estudiants els
seus deures, a l’objecte d’emprar hores de
descans o d’oci per a no engrandir encara
més la «llista d’espera» que al seu despatx
oﬁcial tenen. I és que, sortosament, encara hi han servidors de l’estament públic

que tenen dignitat.
En aquesta situació de demandes, milers i milers, que dormen el somni dels
justos a les seus judicials, no és d’estranyar que la opinió publicada i la seva irradiació sobre el conjunt de la ciutadania
faci que l’únic tribunal que funciona amb
diligència a tot Espanya sigui una indeﬁnida massa justiciera que emet veredictes
sumaríssims sense saber res de res sobre
procediments processals i sempre molt
temps, anys, abans que la sentència ferma sigui dictada. També sobre això el
«La gent no entén que les lleis
construeixen al millor servei d’una justícia
justa, i decideix i atribueix culpabilitats a
cop de titulars i imatges de telenotícies»

magistrat Lacaba i molts d’altres membres del Poder Judicial s’ha manifestat i
no pas precisament per beneir-lo, sinó
per condemnar-lo, amb tota la raó del
món. Però estem en la societat de la immediatesa que no admet que la Justícia
sigui més lenta que una «tortuga reumàtica», com irònicament la té qualiﬁcada el
professor Joaquín Leguina, i que exigeix
que allò que aparentment sigui un delicte, delicte sigui considerat d’immediat
per jutges i magistrats, atès que així ho
han deixat mig dit alguns mitjans de comunicació basant-se en papers ﬁltrats
des de la policia, des dels advocats de les
parts i, en algunes ocasions, també des
del Palaus de Justícia, com a l’exjutge Baltasar Garzón se l’imputava sempre sense
que mai provat quedés.
Si abans he dit que una justícia lenta
mai emet una sentència justa, també dic
ara que guillotinar a la plaça pública a
qualsevol ciutadà al qual se l’ha despullat
de la seva presumpció d’innocència i se li
ha privat de la tutela judicial efectiva,
drets fonamentals, és acte impropi d’una

societat civilitzada que hauria d’haver interioritzat que a tota democràcia li
segueix un Estat de Dret.
L’augment de la corrupció política o, si
es vol, el major coneixement de l’existència de la mateixa, cosa distinta, ha contribuït com ningú a exigir judicis ràpids a
les respectives jurisdiccions, principalment la penal, atès que s’espera una sentència amb càrrega d’«exemplaritat»,
cosa que enlloc no està escrit, excepció
feta dels medis, sinó motivada en els fets i
en els preceptes legals que els siguin d’aplicació, que és com actua la Justícia a
casa nostra, per sort. Aquesta irrespirable
atmosfera de prejudicis tritura al Dret i
enterboleix l’activitat justiciera de l’Estat.
Tanmateix, la gent no entén ni sap de
complicacions casuístiques que les lleis
construeixen al millor servei d’una justícia justa i, per tant, decideix i atribueix
culpabilitats a cops de titulars i d’imatges
de telenotícies. Aleshores, la missió garantista de tota llei processal se’n va a fer
punyetes, el secret de sumari és una broma de nit de Sant Joan, la imputació
equival a condemna i quan la sentència
no agrada, li torna a la boca de qui la dictat amb més força que un bumerang australià i amb efectes col·laterals nocius sobre la totalitat del sistema judicial, com
ha passat en el cas «Camps».
Difícil solució tenen aquests problemes, la lentitud del jutjar que en aparent
inactivitat es transforma i els veredictes
sumaríssims que es llencen des de l’opinió publicada, però alguna cosa s’haurà
de fer per anar arraconant l’única justícia
– emotiva, simplista, visceral i maniqueaque com a vàlida s’alça davant la societat,
per l’altra, la veritable, que objectivitza
abans per després emetre veredicte. Costarà, però entre tots hauríem de posar el
tren descarrilat a les seves vies, les úniques capaces de tornar a la Justícia la credibilitat perduda, que malauradament és
molta.

Inauguren un nou
espai interpretatiu
sobre l’origen
de Catalunya

Salut recomana a 17.000 joves Les consultes d’oftalmologia es
gironins de 16 a 18 anys que
faran al centre d’especialitats
es tornin a vacunar de galteres Güell a partir del 10 d’abril
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Gombrèn va inaugurar ahir el
centre d'interpretació Montgrony
Any 0, un espai que explica una de
les llegendes sobre l'origen de Catalunya. El president del Consell
Comarcal del Ripollès, Miquel Rovira, va explicar que el centre pretén donar a conèixer la llegenda
patriòtica d'Otger Cataló que molts
desconeixen, «possiblement eclipsada per l'altre gran mite català, el
Comte Arnau», i que té escenari al
Santuari de Montgrony. El centre
s'emmarca dins el projecte de
«Terra de Comte i Abats» que té escenari a diferents punts del Ripollès. Segons Rovira, l'actuació ha de
permetre, a més, «dinamitzar l'economia i atraure turisme a la comarca». El projecte ha tingut un
cost de 350.000 euros.

El Departament de Salut recomana tornar a vacunar, com a
mesura de control davant possibles
nous casos de galteres, a unes
17.000 persones d’entre 16 i 18
anys de les comarques de Girona
pel risc de contagi. Des de novembre, existeix un brot d’aquesta malaltia (parotiditis) que afecta majoritàriament a joves d’aquesta edat. El motiu és que entre
els anys 1994 i 1996 aquestes persones es van vacunar de la primera
dosi de la vacuna triple vírica que
contenia la soca Rubini per a la
prevenció de la parotiditis. Aquesta vacuna va resultar ser molt poc
efectiva, i els casos que s’han manifestat a Girona s’han donat majoritàriament entre les persones
que van ser vacunades amb la
soca esmentada.
Salut va informar que l’efectivitat per a les altres dues malalties de
la vacuna triple vírica (xarampió i
rubèola) és correcta. Els centres
d’atenció primària, que ja han rebut les dosis de vacunes, estan
informant a les persones a qui es
recomana l’administració de la
vacuna. Per a més informació
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LA XIFRA

106

AFECTATS

Per galteres a la província
La xifra és molt més elevada que la
mitjana anual de casos que hi solen
haver a Girona (menys de 10). Salut
assegura que tots els afectats evolucionen favorablement.

també es poden adreçar al seu
centre d’atenció primària o al telèfon de Sanitat Respon.
El 50% dels casos detectats a la
demarcació de Girona s’ha donat
entre joves de 16 a 18 anys, encara que majoritàriament les galteres poden afectar a adolescents i
adults joves amb edats entre els 17
i els 42 anys. El brot és encara actiu i en aquests moments es comptabilitzen 106 casos que han evolucionat favorablement. Les comarques on s’han donat més casos són Gironès, Baix Empordà i
Selva, tot i que hi ha hagut casos
també a d’altres comarques de la
Regió Sanitària de Girona.

A partir del dia 10 d’abril, les consultes d’oftalmologia programades
es visitaran al Centre d’Especialitats Güell. Aquest és l’últim canvi
d’ubicació de serveis motivat per
l’entrada en funcionament del
nou ediﬁci de consultes externes,
situat al recinte de l’hospital Josep
Trueta. Amb la posada en marxa
del nou ediﬁci s’ha aproﬁtat per reorganitzar les consultes externes
amb la intenció de reuniﬁcar serveis, la qual cosa és una millora,
tant per a les persones usuàries
com per al desenvolupament de
l’activitat de l’Hospital.
El trasllat de l’oftalmologia al
Centre d’Especialitats Güell ja estava previst en el calendari inicial.
Les urgències d’aquesta especialitat es continuaran atenent al
Trueta. Durant les darreres setmanes s’han estat fent treballs
d’adequació al CE Güell per tal d’acollir les consultes d’oftalmologia. La millora més destacada serà
que els pacients guanyaran en
confort i intimitat.
Pel que fa a la comunicació als
pacients, des del centre sanitari
s’enviaran més de 900 cartes als pa-

Millora a Consultes Externes.

cients que ja tenen programada
hora de visita a partir de la data, informant-los de la nova ubicació de
la consulta externa d’oftalmologia.
D’altra banda, els dies 28 i 29 de
març es van estar duent a terme els
treballs de millora viària a l’entorn
del nou ediﬁci. En concret es va senyalitzar el tram del vial comprès
entre el pàrquing de Mifas i l’accés
a urgències, que a partir d’ara és
d’un sol sentit. També es va habilitar una zona de càrrega i descàrrega per tal de facilitar l’aparcament momentani als conductors
que acompanyin persones amb diﬁcultats de mobilitat, i es van habilitar més aparcaments per a vehicles i motos. En aquest espai
també s’ha fet un nou pas de vianants.

