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El nou jutjat de família a Girona no
podrà entrar en servei fins l’any 2020
L’òrgan va ser creat l’any passat amb l’objectiu d’alleugerir la feina a l’únic jutjat especialitzat en aquesta matèria, que porta
pràcticament el triple d’assumptes dels quals hauria de gestionar El president de l’Audiència de Girona lamenta la demora
ELISABET DON GIRONA

■Des de fa molt de temps, el jutjat
de família número  de Girona pateix una sobrecàrrega de feina notable. Actualment porta pràcticament el triple d’assumptes dels
quals hauria de gestionar, una situació que es volia facilitar amb la
posada en marxa d’un segon òrgan judicial especialitzat en
aquest tipus de matèria.
L’any passat es va aprovar la
seva creació, i malgrat que s’apuntava a principis del  pel que fa
a la seva posada en marxa, no serà
fins al  quan aquest reforç gironí esdevingui una realitat. Així
ho ha explicat el president de l’Audiència de Girona, Fernando Lacaba, el qual assegura que la Generalitat de Catalunya ja ha confirmat que l’any que ve no es podrà disposar d’aquest suport. «El
Departament de Justícia està donant prioritat a la posada en marxa d’altres jutjats catalans» apunta

La voluntat és
col·locar el nou
jutjat de família
al lloc del
mercantil, que
seria traslladat
a l’edifici de
l’Audiència
provincial
el president, un fet que l’ha «estranyat molt», ja que en el cas de
Girona, no hi havia la necessitat
de construir un nou edifici.
«La idea que tenim és que
aquest jutjat de família número 
estigui al costat de l’existent, el nú-

Dues persones intoxicades pel
fum d’un generador a Llançà
EFE LLANÇÀ

Dues persones van resultar intoxicades la nit del dissabte, una
d’elles de caràcter greu i l’altra menys greu, per inhalar fum de l’escapament d’un generador de corrent en una casa de Llançà.
Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l’avís el van
rebre cap a les onze de la nit del
dissabte, i dues dotacions van

acudir a la casa de la localitat de
l’Alt Empordà on s’havia instal·lat
el generador elèctric.
La persona més afectada per
inhalar el fum del generador va
ser traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a
l’hospital Moisès Broggi de Sant
Joan Despí, mentre que la menys
greu va ser evacuada a l’hospital
de Palamós.
FUNDACIÓ ONCE

Girona MIFAS rep una furgoneta adaptada
 L’Associació de Minusvàlids Físics Associats de Girona, MIFAS, va rebre la setmana passada a Madrid una furgoneta adaptada, un vehicle que servirà per
millorar la mobilitat i qualitat de vida dels seus associats. Aquesta donació forma part d’un projecte que s’emmarca en la col·laboració que la Fundació ONCE
i el Real Patronat sobre Discapacitat mantenen des de fa anys per afavorir l’accessibilitat i promoure l’eliminació de barreres en tots els àmbits. En total, des
del projecte es van entregar 16 furgonetes a diferents associacions de persones
amb discapacitat de tot l’estat espanyol.

Vista de la façana exterior de l’edifici dels jutjats de Girona. DdG/ARXIU

mero . Així, doncs, trauríem de
Ramon Folch el jutjat mercantil i
el portaríem a l’edifici on es troba
l’Audiència provincial. Estem parlant d’un trasllat de mobles. Sí que
és veritat que s’haurien de fer un
mínim d’obres al Palau de Justícia

per tal de posar en funcionament
el mercantil, però no és una creació des de zero» explica Lacaba.
El president també ha afirmat
que la decisió el va enganxar per
sorpresa en descobrir que «no només seria impossible de posar en

marxa el , sinó tampoc durant el ». Des de l’Audiència
admeten estar certament «decebuts», ja que creuen que la Generalitat és conscient de que el jutjat
de família número  treballa «amb
dificultats». A finals del passat
mes de maig, per tal de rebaixar
els volums de feina de l’òrgan i evitar-ne el col·lapse, es va reforçar
amb un segon jutge. Tot i això, Lacaba creu que la situació repercuteix en un endarreriment dels assumptes en un tema, com és el de
la família, que és «complicat» i
«sensible».
Segons les darreres dades publicades pel Consell General del
Poder Judicial (CGPJ), el tercer trimestre del  es va saldar amb
 casos pendents de resoldre en
el jutjat especialitzat en aquesta
matèria, pràcticament la meitat
( menys) dels que van quedar
pendents el  durant aquest
mateix període.

