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LA PROPOSTA AMB CAPITALS ÚNICAMENT PROVINCIALS
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QUÈ DIU L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ I PLANTA JUDICIAL

 «Fins que les seus dels Tribunals
Superiors de Justícia i dels nous
Tribunals d'Instància no estiguin
suficientment dotades de mitjans i
serveis necessaris per al
desenvolupament de les seves noves
competències, amb caràcter
provisional podran utilitzar-se els
edificis destinats a l'administració de
justícia existents al territori
provincial».

funcions».
 «La composició inicial dels Tribunals
d'Instància s'establirà amb els jutges
que fins ara prestaven els seus serveis
als jutjats o a l'Audiència Provincial de
la respectiva província».

 «No obstant això, a partir de
l'entrada en vigor de la present llei, les
inversions en mitjans materials que es
duguin a terme per les instàncies
competents hauran de dirigir-se
inequívocament a consolidar
l'efectivitat de la nova planta judicial».

 «Un cop s’hagin implementat els
òrgans judicials de nova planta, les
referències realitzades a les lleis i a la
resta de disposicions del nostre
ordenament jurídic als jutjats de
primera instància i/o instrucció,
mercantil, penal, contenciós
administratiu, social, de menors, de
vigilància penitenciària i de violència
sobre la dona s'entendran referides, a
partir d’ara, a les sales corresponents
dels nous Tribunals d'Instància».

 «Els jutges d'adscripció territorial
quedaran incorporats al Tribunal
d'Instància de la província en la qual
estaven desenvolupant les seves

 «Els jutjats i seccions especialitzats
fins a l'entrada en vigor de la present
llei s'integraran al Tribunal d'Instància,
mantenint la seva especialització».

tir d'ara s'anirien ubicant a Girona.
I el que és pitjor: a mesura que passi el temps, aquests ediﬁcis poden
acabar perdent els jutges que tenen
actualment i convertir-se en unes
simples oﬁcines descentralitzades. Potser a curt termini no es
veurà, però, a la llarga, d'aquí a cinc
o deu anys, els magistrats de les capitals de comarca aniran marxant
de mica en mica a Girona.
La intenció del ministeri és crear
els anomenats nous Tribunals
d'Instància, que substituiran de forma progressiva tots els jutjats territorials actuals amb l'objectiu de
«racionalitzar el funcionament
dels jutjats» i «afavorir la unitat de
criteris davant d'un mateix tipus
d'assumpte». A cada província,
així, hi haurà un Tribunal d'Instància que agruparà les jurisdiccions de tots els jutjats que ara estan repartits pel territori.
Un exemple pràctic del que signiﬁcaria el canvi: en els jutjats de
la Bisbal d'Empordà acull els quatre jutjats de primera instància i
instrucció (un d'ells amb competències de violència sobre la dona).
Amb la nova llei, aquests òrgans
deixarien de ser jutjats propis i
passarien a ser seccions descentralitzades del Tribunal d'Instància de Girona.
Per exemple, el Jutjat Penal número 1 de Figueres passaria a ser
una secció d'un número determinat de la Sala Penal del Tribunal
d'Instància de Girona. El mateix
passaria amb la resta de jurisdiccions, tant de Figueres i de la Bisbal d'Empordà com de la resta de
ciutats.
Per al degà dels advocats de
Girona, Carles Mccragh, aquest
model representaria «que la justicia s'allunyi dels ciutadans».
Mccragh recorda que «ﬁns ara la
justicia es dispersava pel territori
i feia que estigués més a prop». El
degà dels advocats gironins també considera que «per poder tirar
endavant el rpojecte signﬁcaria
fer grans Palaus de Justicia». Recorda que «a Girona estem dividits
en dos ediﬁcis i aviat la nova Audiència ja es quedarà petita».
On la incidència de la llei podria
ser més immediata seria en els jutjats únics de Solsona o de Puigcerdà, que podrien veure com es
traslladen a curt termini a les seus
provincials de Lleida i de Girona,
respectivament.

SOBRE EL TURISME
ADAPTAT

Pere Tubert
PRESIDENT DE MIFAS

l Patronat de Turisme Costa Brava ha convidat Miguel
Nonay de Saragossa, a Girona. Nonay és un blogger
que té molta difusió, és expert en turisme de discapacitat i ha valorat l’oferta turística de les comarques gironines amb un alt grau de satisfacció.
Ostres! És que no ho sabíem. Voldríem recordar-vos que des de
fa temps, l’entitat Mifas, sense cap èxit, ha visitat a tots els organismes públics i privats que tenen a veure amb el turisme i ha dit el
mateix amb la diferència que érem de casa. No costava res i era una
oferta amable de col·laboració, podeu veure l’escrit publicat en
aquest mateix diari del passat 15 de març de 2011.
Ara ens caldrà recordar que des de fa temps, des de Mifas estem
avisant que això no funcionarà si tots aquests serveis que s’ofereixen no es coordinen. Cal organitzar tots els elements bàsics d’informació, com ara el transport, els ajuts tècnics...
Mifas, en el seu afany d’avançar en turisme accessible per a tothom, va elaborar el material necessari i va impartir un curs per a
joves per tal que es formessin i es puguessin dedicar al món del turisme accessible. Monitors, guies, recepcionistes, agents de viatges... oferir-los unes nocions de les diferents problemàtiques de les
discapacitats ja que no és el mateix, una persona coixa que un cec,
un usuari de cadira de rodes, un sord, un discapacitat intel·lectual,
persones grans... Tots són persones que utilitzen adaptacions o
ajuts tècnics diferents i que un bon coneixement farà més agradable les seves vacances, practicar un esport, fer un viatge de negocis...
Tot forma part d’una millora de qualitat que rep el turista. El curs
està aprovat pel Departament d’Empresa i Ocupació, ara per manca de pressupost sembla que no interessa o... Mifas el tenim.
L’estiu del 2012, després d’una visita molt decebedora que vam
tenir amb la Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Miriam Muro, que va refusar qualsevol col·laboració amb
la nostra entitat sobre coordinació turística, vàrem fer una enquesta a l’aeroport de Girona Costa-Brava, Puigcerdà, Girona. El resultat
el tenim per quan sigui de menester (és de mitjans de transport i
informació d’oferta turística).
Amb això vull dir que al blogger Miguel se li nota molt que les visites les ha pagat la Diputació de Girona i amb el transport i la informació resolta.
Estar a Empuriabrava-Puigcerdà-Lloret o és un luxe o és un calvari. Des de Mifas segur que podem ajudar a millorar-ho.
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La Generalitat confia que Gallardón «canviï
d’opinió» i el PSC hi està «radicalment en contra»
DdG | GIRONA

La Generalitat, en les seves darreres manifestacions públiques, també s’ha mostrat contrària al nou model proposat pel govern estatal. Divendres passat, el conseller de
Justícia, Germà Gordó, va defensar l'actual organització
territorial i va apostar per mantenir-la per «no allunyarla de la ciutadania». Gordó va advertir que el Govern defensarà «ﬁns a l'últim dels jutjats catalans». De totes maneres, Gordó es va mostrar conﬁat que «Gallardón canviï d'opinió, ja que no crec que vulgui allunyar la justícia del ciutadà». El conseller també va defensar els jutjats

de pau, que estan condemnats igualment a la desaparició.
Per la seva part, el diputat per Girona del PSC, Àlex Sàez,
que considera que el més perjudicats són els ciutadans que
veuran com s’allunya la justícia i s’hi va mostrar «radicalment en contra». Sàez va advertir que «en el cas que al
lleie s presenti tal com està en l’estudi, els socialistes presentarem una esmena a la totalitat». Sáez considera que
als advocats els complica la vida, però és més greu que els
ciutadans tinguin més diﬁcultats per accdir a la justícia,
com planteja el ministre Gallardón.

El submarí «Ictineu 3» al Parc Científic
 El Parc Científic i Tecnològic de la UdG va acollir ahir la primera jornada de
la conferència Martech (5th International Workshop on Marine Technologies),
que continua avui i demà. Durant tres dies es faran 53 ponències relacionades amb les tecnologies marines. Ahir, es va presentar el submarí Ictineu
3 –que pot assolir profunditats de fins a 1.200 metres– en la primera
exposició al públic des de la seva construcció, finançada amb subscripcions

