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DENÚNCIA · Els jutges obren les portes dels seus jutjats per ensenyar la dura realitat amb què
treballen cada dia NECESSITATS · Els magistrats ressalten que l’excés de feina impedeix dedicar-se a
fons a cada assumpte Per Joan Tort (Lleida), Elisabet Escriche (Girona) i Oriol Margalef (Tarragona)

El metge somriu resignat cada cop
que entra al consultori. José Anto-
nio Orea morirà amb les botes posa-
des. Aquest magistrat ha fet guàrdi-
es a 40 de febre i té tanta feina que
no es pot permetre ni una sola
baixa, assegura. Ja fa anys, al seu
antecessor se li va ocórrer decorar
el jutjat de primera instància i ins-
trucció 1 del Vendrell amb quadres
impressionistes. Orea també busca
la llum, però en assumptes més ter-
renals. Al seu jutjat hi arriba tanta
feina que hi ha dies que celebra vint
judicis. De fet, el 2008 va dictar una
mitjana diària de 2,36 sentències.
Ell en diu “sentències exprés”, i ad-
verteix: “No pots dedicar tan poc
temps a cada cas quan jugues amb
la vida de les persones”.

“La situació al Vendrell és infa-

me”. Ho deia fa poc la consellera de
Justícia, Montserrat Tura, en refe-
rència a l’edifici vell dels jutjats, que
aquests dies s’està buidant. Els jut-
ges del Vendrell estrenen noves ins-
tal·lacions, però, de moment, tot i
que més amples, al nou edifici hi ha
el mateix nombre d’òrgans judicials
que fins ara. Orea, degà en funcions,
protesta per aquesta situació.
“Tenim edifici nou, però em sento
com un canari en una gàbia d’or. El
que vull és menys càrrega de feina,
més mitjans per fer-la en condici-
ons”, afirma.

L’any 2002 al Baix Penedès hi
havia 69.000 persones censades.
Ara en són al voltant de 100.000,
amb puntes estivals de 400.000,
però com tants altres serveis pú-
blics, els jutjats del Vendrell no han

crescut al mateix ritme. “Em van
pujar de categoria, em van fer ma-
gistrat, però no em van destinar
més personal”, explica Orea. De fet,
aquest jutge està fart de demanar al
TSJC que l’ajudi, que li enviï treba-
lladors i, sobretot, ben formats, per
poder desbloquejar el jutjat. I tot i
que a base de sobreesforç la situació
ha començat a canviar, els últims
tres anys l’oficina ha funcionat amb
el 70% de recursos humans. “Em de-
mano permisos de feina per fer sen-
tències a casa”, assegura.

La situació és “inadmissible”, se-
gons el magistrat, i perjudica la qua-
litat del servei que es presta. Un
desnonament al seu jutjat es pot di-
latar d’un a dos anys, explica, i les
reclamacions de pensions alimentà-
ries, fins a sis mesos.

Injustícies

ELVENDRELL
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“Nopotsdedicartanpoctempsacadacas
quanjuguesamblavidadelespersones”

JUSTÍCIA|A LES PORTES DE LA VAGA

Com una joguina sense piles, com un medica-
ment caducat. A Raquel Marchante, magistra-
da del saturadíssim jutjat penal número 1 de
Tarragona, els Reis d’Orient li van portar un
jutjat de suport, però es van deixar el personal
necessari per funcionar. El jutjat complemen-
tari ha de servir per reduir les ingents piles de
procediments que s’acumulen als armaris, a les
taules i, fins i tot, al terra de l’oficina del penal,
on hi ha 1.144 processos pendents de judici.
Però des de principis de mes, l’administració
únicament ha assignat a aquest departament
addicional el jutge i un secretari judicial. Falten
tres funcionaris. “Francament, jo no puc més”,
admet Marchante, desesperada.

Des que és jutge, fa nou anys, Marchante s’ha
hagut de familiaritzar amb contínues peticions
de personal a l’administració, unes instàncies
que li resten temps a la seva funció principal. A
més, la resposta és lenta i gairebé sempre insu-
ficient. “En qualsevol empresa, si augmenta la
producció, es posen mitjans. Aquí som els ma-
teixos que el 2001, i això que moltes conductes
que abans no arribaven aquí, com la violència
de gènere o els delictes de trànsit, ara sí”, argu-
menta. De fet, Marchante considera que pel
volum de feina actual, a Tarragona hi hauria
d’haver sis penals, i no quatre. “Tot i les inco-
moditats, prefereixo que inverteixin els diners
en més personal, i no en un edifici judicial nou,
com s’ha dit”, assegura la magistrada. “Que li
diguin a algú innocent que s’ha d’esperar tres
anys a ser absolt, en lloc de només un”, afirma.

Quan es va incorporar al penal, fa un any i
mig, almenys 20 causes pendents ja havien es-
gotat el termini legal i havien prescrit. A costa
de renunciar a la vida familiar, Marchante ha
aconseguit reconduir la situació. Això sí, conti-
nuen acumulant-se procediments. L’any passat
es van processar 515 noves causes, i la magis-
trada va firmar 440 sentències. Ha hagut de
fixar prioritats, passar per davant violències de
gènere. Però la pressió és brutal i el risc, enor-
me. “Tenim a les nostres mans la vida de perso-
nes. Així és molt difícil impartir la nostra fun-
ció”, adverteix.

TARRAGONA
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“Que li diguin a
algú innocent que
s’ha d’esperar
tres anys a ser
absolt, en lloc de
només un”
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La Marta Monrabà fa dos
mesos que és la jutge titular
del jutjat de primera instàn-
cia i instrucció número 1 de
Balaguer, un dels pitjors de
Lleida pel que fa a infraes-
tructures, personal i mit-
jans. Unes mancances que
se supleixen amb hores de
feina i amb dedicació per
part de tota la plantilla, que
és de sis persones. “El partit
judicial de Balaguer genera
prou càrrega de treball per
crear un tercer jutjat”, afir-
mava la jutgessa. Les defici-
ències, però, no són només
de volum de feina, ja que
l’edifici es troba en molt
males condicions i des de fa
molts anys que es projecta
un nou edifici, però les obres
encara no han començat
malgrat les promeses dels
polítics. “Estem avisats des
de fa 10 anys, però encara

no hi ha res i la veritat és
que almenys es podria llogar
un local més nou de manera
temporal”, segons Monrabà.

La veritat és que els jut-
jats de Balaguer han patit de
tot, des d’una plaga de
puces, fins a quedar-se
sense telèfons, els ordina-
dors que es pengen sovint o
que sigui la mateixa jutge
qui hagi de trucar als opera-
ris per arreglar una calefac-
ció que s’espatlla cada dos
per tres. L’espai és reduït i
atapeït i “fins i tot hi ha ex-
pedients per terra o que es
guarden al bany, l’únic lloc
que quedava amb una mica
d’espai lliure”, segons la
jutge.

Tramita més de 300 de-
mandes civils i 1.400 diligèn-
cies prèvies en només un any
i augmentant amb el jutjat
de violència domèstica, que

també porta ella, el que fa
que la càrrega creixi i amb
una plantilla que és la matei-
xa de fa cinc anys o amb
algun reforç que no té la for-
mació adequada”, manifesta-
va Marta Monrabà. Així, no
té més remei que fer més
hores o endur-se feina a casa.

Balaguer només té dos
jutjats i ella i la seva compa-
nya del número 2, que és
substituta, fan guàrdies
cada dues setmanes en un
partit judicial molt extens,
“cosa que implica estar pen-
dent les 24 hores del que
pugui passar, desplaçar-te i
una tramitació diferent que
s’afegeix a la que ja tens al
jutjat”. No tenen fiscals ni
forenses i aquests “vénen de
Lleida dos cops per setma-
na, que suposa que ens els
hem de repartir amb l’altre
jutjat”, explicava Monrabà.

BALAGUER
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“Lamancad’espaiensobligaatenir
expedientsperterraoalbany”

“No em vaig fer jutge per a això”.
Quan surt del despatx, Carlos
Hugo Preciado no pot evitar de-
manar disculpes al munt de per-
sones que fan cua cada dia da-
vant del seu jutjat. Abans Preci-
ado era advocat, estava bé, però
un dia es va fer jutge. Li agrada
la feina que fa, però segons li ha
reconegut el Tribunal Superior
de Justícia (TSJC), treballa al
184% de rendiment. Més de 70
hores de feina a la setmana.
Quasi res.

L’any passat, el mateix TJSC
assenyalava aquest jutjat com
un dels més conflictius de Cata-
lunya, amb un retard endèmic.
Només les dues funcionàries de
la secció penal tramiten cada
any unes 2.000 prèvies, i tot i
que l’inspector del Consell Ge-
neral del Poder Judicial va reco-
manar destinar-hi més perso-
nal, un informe en contra del se-
cretari coordinador provincial,
del ministeri de Justícia, ha dei-
xat sense reforç l’oficina.

Preciado lamenta una situa-
ció que qualifica de “caòtica” i
explica que, per a més inri,
molts cops els reforços no arre-
glen res. “Segons qui ve encara
dóna més feina a tots els altres.
Hi ha gent que l’únic lloc on han
treballat és un súper”, protesta.

Així, per exemple, els desno-
naments, que haurien de trigar
dos o tres mesos, s’endarrerei-
xen fins a quatre, cinc o sis
mesos, amb tots els perjudicis
que això ocasiona als propieta-

ris. En aquest context, els jut-
ges de Valls ja fa anys que van
amunt i avall amb la maleta. I
no només per l’alt nivell de tem-
poralitat de la plantilla, sinó
perquè es veuen obligats a
endur-se la feina a casa i a tragi-
nar grans maletes de docu-
ments.

Preciado és un d’ells. També
el seu company del jutjat núme-
ro 2, Ricardo Barrio. “La meva
dona també és jutge. Passem els
caps de setmana tancats a casa,

escoltant música i dictant sen-
tències”, afirma Barrio mentre
buida la valisa.

L’edifici també té carències.
Les reformes estructurals inici-
ades pel govern es van quedar a
mitges, segons explica la dega-
na, Susana Calvo. A més, els jut-
ges també han demanat una
àrea d’aparcament exclusiva i
que garanteixi la seva segure-
tat, sense èxit. L’any passat, el
cotxe d’un dels jutges va aparèi-
xer ple d’excrements.
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Deljutjatacasaamblamaletabenplena

LAURENT SANSEN

Els expedients
s’acumulen

damunt les taules
dels funcionaris
del jutjat penal
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