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Justícia Relleu a l’advocacia catalana

 bel Pié i Lacueva,
nou president del
Consell de l’Advo-
cacia Catalana, ja
coneix el nou mi-

nistre de Justícia, Rafael Cata-
lá, a qui ha fet arribar un llarg
llistat de greuges.

A part de mostrar-se més re-
ceptiu que Ruiz- Gallardón, el
nou ministre de Justícia els ha
assegurat que atura la supres-
sió de jutjats al territori, tal
com estava previst?

A
Sí, ens ho va assegurar. Co m
que la llei de demarcació i plan-
ta, que estava encoberta en la
nova llei del poder judicial, ha
portat molts maldecaps a tots
els professionals que trepitgem
els jutjats, ens va dir que la pa-
raria. I que si mai es plantejava
modificar-ho, seria a llarg ter-
mini. Ara, sí que va demanar
que s’havia de fer alguna cosa
amb els jutjats per aprofitar-los,
que n’hi havia d’enfonsats de
feina i d’altres amb gens.Va dir
que s’ha de canviar el funciona-
ment dels jutjats i de redistribu-
ció de la feina, però sense tocar
els jutjats d’on són ara. Això és

el que ens preocupava als advo-
cats: que s’allunyés la justícia
del ciutadà. Ens va assegurar
que no seria així. I és que la jus-
tícia que és lluny del ciutadà no
és justícia, li doni o no la raó.

L’advocacia catalana està en
contra de la llei de taxes judi-
cials i va fer una proposta al mi-
nistre. Com la va rebre?
Som conscients que Rafael Ca-
talá va ser secretari d’Estat amb
José Michavila, que va posar les
taxes, i, per tant, sabem que no
les traurà. Li vam oferir el pacte
català: que les grans empreses,
que són les que més usen els jut-

jats, ja que hi presenten cente-
nars de demandes diàriament,
paguin les taxes i que la resta
—els ciutadans, autònoms i pe-
tites empreses—, que usen es-
poràdicament els jutjats, no les
paguin. I a les grans empreses
que se’ls redueixin, perquè les
taxes no poden ser una penalit-
zació com són ara.

Tenen xifres del greuge causat
per les taxes judicials? El mi-
nisteri no les dóna.
Certament, el Ministeri de Justí-
cia no ens informa sobre les ta-
xes recaptades, ni de quins pro-
cediments deriven. Només sa-

bem que, des dels despatxos
d’advocats, sí que som cons-
cients que el ciutadà ha deixat de
presentar recursos en segona
instància, els d’apel·lació, perquè
ha de pagar uns 800 euros de ta-
xes, que pugen a 1.000 euros
amb el compte variable. No obs-
tant això, sabem que entre un 30
i un 40 per cent de les sentències
en segona instància són revoca-
des o rectificades per l’Audiència
i, ara, les persones deixen de fer
aquests recursos. El ministre ens
va dir que està esperant infor-
mes sobre les taxes. I des del
Consell de l’Advocacia Catala-
na ja li hem fet arribar la docu-

TAXES · “Hem proposat al ministre el pacte català: que només les paguin les grans empreses, ja que duen centenars de
demandes al jutjat” GENT GRAN · “El torn d’ofici per a ancians en risc estarà a finals d’any” PERMANENT · “El PP vol la
presó permanent revisable. Ens hi oposem: l’objectiu d’entrar a la presó es rehabilitar la persona i tornar-la a la societat”

“La justícia lluny del
ciutadà no és justícia”

Abel Pié i Lacueva President del Consell de l’Advocacia Catalana

Mayte Piulachs
BARCELONA

Llistat de greuges
per al nou ministre
Pocs dies abans de ser escollit
nou president del Consell de
l’Advocacia Catalana, Abel Pié
i Lacueva (Manresa, 1969) va
acompanyar al seu anteces-
sor, Miquel Sàmper, en la pri-
mera trobada amb el nou mi-
nistre de Justícia, Rafael Cata-
lá, a qui van portar un llarg llis-
tat de greuges, com la majoria
dels professionals de la judica-
tura reclamava per les iniciati-
ves sense consens d’Alberto
Ruiz- Gallardón, com ara la llei
de taxes judicials, anunciades
—recorda Pié— un vespre
d’un 23-F. ■ ANDREU PUIG



L’APUNT
Dos graus

prou fred, només ens duran a tots a l’infern. Mai més
ben dit, perquè els físics preveuen un augment global
mínim de dos graus de temperatura si no hi ha canvis,
i ni tan sols eliminant l’emissió de gasos contaminants
es podria aturar l’escalfament de la Terra. La cimera
de París del 2015 serà decisiva i per això l’ONU intenta
conscienciar el món i pressionar-ne els mandataris.Carles Sabaté

Els científics experts en canvi climàtic de l’ONU fa
anys que alerten que, si no es prenen mesures, la Terra
s’escalfarà en excés. L’informe d’ahir hi insisteix i re-
sulta urgent un acord global de reducció dels gasos
contaminants. Inconscients com el llavors president
rus Vladímir Putin, que preferia no signar el protocol
de reducció de gasos hivernacle perquè a Rússia ja fa
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mentació de com ho estem fent a Ca-
talunya i esperem que ho aprofiti, per-
què així no es perjudica el ciutadà.

Els canvis en el registre civil sí que ti-
raran endavant. Hi ha el perill que
aquest servei es privatitzi?
Tot el procés s’ha prorrogat fins al 2015,
està tan avançat que no hi ha marxa en-
rere. Finalment, s’ha acordat que els re-
gistres civils siguin gestionats pels regis-
tres mercantils i que estiguin a les capi-
tals de província, tot i que es garanteix
que hi haurà serveis o delegacions de re-
gistres civils a tot el territori per fer ges-
tions del dia a dia. I, esperem que no es
privatitzi, tot i que xocarà veure que en
una fila hi haurà les persones que volen
crear una empresa i a l’altra cua, els que
demanen el permís de residència.

Un nou enduriment del codi penal tam-
bé està en marxa. I es manté la pena
de presó permanent revisable.
Sí, la pena de presó permanent revisa-
ble està en el programa electoral del PP
i, per tant, la voldran tirar endavant.
Ens oposarem a tot el que perjudiqui la
persona. De la presó revisable, sí, però
no entenem el “permanent”, quan l’ob-
jectiu d’entrar a la presó es rehabilitar
la persona per tornar-la a la societat.
No entenem l’adverbi permanent. Si
volen fer una cadena perpètua enco-
berta, ens hi tindran en contra.

L’any que ve, els llicenciats en dret ja
podran fer a Catalunya i en català la
prova d’accés a l’advocacia o hauran
de tornar a anar a Madrid?
Ho esperem perquè hi hem lluitat
molt! En la reunió de novembre amb el
ministre, és un dels temes que li plan-
tejarem els catorze representants dels
col·legis d’advocats catalans.

El Consell de l’Advocacia Catalana va
anunciar que crearà un torn d’ofici
específic per a la gent gran en risc.
Quan l’engegaran?
Ara, estem fent cursos de formació i
sensibilització als advocats. I, prepa-
rem un codi de drets i de protecció so-
bre la seva vulnerabilitat i com s’ha
d’actuar. Els advocats sempre hem es-
tat pioners a donar servei als més des-

valguts; primer, ho vam fer amb els in-
fants i ara, amb la gent gran. Esperem
que abans de finals d’any ja funcioni.
La forma habitual de canalitzar-ho se-
rà a través del servei d’orientació jurí-
dica, i que les persones que hi vagin i
estiguin en risc se les pugui derivar a
aquest torn. També hem iniciat con-
tactes amb hospitals i residències per
presentar-los aquest servei.

Què cal realment perquè la justícia
funcioni?
Inversió, que s’ho prenguin seriosa-
ment i que preguntin als professionals
que trepitgem els jutjats i hi treballem
què cal fer. Tots els invents que han
fet perquè la justícia funcioni ha estat
a càrrec de grups de savis que no es-
tan al dia, que copien teories i models
d’altres països que aquí no funcionen.
El que cal és inversió en noves tecno-
logies, tal com té l’Agència Tributària.
La justícia ha de servir per impartir
seguretat entre els ciutadans.

Tot i els canvis, el paper, però, no des-
apareix dels jutjats.
Cal confiar i fer canvis legislatius per
apostar per la informatització de la jus-
tícia. Ja hi ha una llei que fixa que els
sistemes han de ser interoperatius, pe-
rò entre el ministeri i les comunitats
amb competències en justícia encara
no ho són. Aquí, ara estem treballant
amb el Departament de Justícia i pro-
vant el sistema de videoconferències
entre la presó i el jutjat. És un sistema
garantista per a l’intern i estalvia di-
ners a l’administració. Si funciona, els
advocats hi estem a favor. I il·lusiona
veure que, des de l’administració, es fa
una inversió, que es vol que compleixi
garanties i que va arreglant els proble-
mes tècnics que surten. Hi ha sobre-
costos que es poden eliminar amb la in-
formatització. Per exemple, es gasten
molts diners en comunicació a l’admi-
nistració de justícia: el canvi d’un ma-
gistrat del TSJC que duu un procés es
comunica per telegrama als advocats i
cada un costa 20 euros; amb un siste-
ma de comunicació electrònic segur i
encriptat es resoldria. Aquestes coses
tan racionals no han entrat a la justícia
i per això no funciona i ens queixem.

Jurídicament, el govern espanyol pot
aturar el procés participatiu del nou
9-N?
Jurídicament l’intentaran aturar, pe-
rò la societat està per sobre de tot ai-
xò. És un tema polític.

Anirà a votar el 9-N?
I tant! El Consell de l’Advocacia Cata-
lana es va adherir al pacte nacional
pel dret a decidir i el seu president
n’exercirà el dret. ■

❝Els advocats hem
estat pioners a atendre
als més desvalguts i
ara ho farem amb la
gent gran en risc

Vuit-cents científics de tot
el món asseguren que, si
els estats no aturen l’emis-
sió de gasos contaminants,
l’escalfament de la Terra
pot ser irreversible. L’in-
forme d’experts sobre el
canvi climàtic de l’ONU,
presentat ahir, insisteix en
la necessitat de prendre
mesures per reduir l’emis-
sió de CO2 a l’atmosfera i
en “l’evident influència i in-
cidència” de l’actuació hu-
mana sobre el clima.

El secretari general de
l’ONU, Ban Ki-moon, i el
president de l’Informe
Mundial sobre el Canvi Cli-
màtic, Rajendra Pachauri,
van fer una crida als estats
a responsabilitzar-se de
l’escalfament i buscar fór-
mules per lluitar-hi i per fi-
nançar l’ús de les energies
netes. “Hi ha el mite que
l’acció climàtica costa
molts diners, però si no hi
fem res, encara ens en cos-
tarà molts més”, va assegu-
rar ahir Ban. Per això, pro-
posen actuacions puntuals
i graduals fins a eliminar

les emissions l’any 2100.
L’ONU avisa que sense ac-
tuacions sobre el clima se-
rà “impossible reduir la po-
bresa i es posaran en perill
la seguretat alimentària i
el consum d’aigua”.

Cadascuna de les tres
últimes dècades ha estat
clarament més càlida que
l’anterior. El desglaç ha
fet pujar 19 cm el nivell

des del 1901,i es calcula
que pot pujar entre 26 i
82 cm més fins al 2100,
inundant nuclis urbanit-
zats costaners.

Els científics insistei-
xen que l’escalfament
aguditza els fenòmens
meteorològics i els canvis
sobtats de temps. També
genera llargues sequeres
o calorades fora de tem-
porada, com la que hem
patit a Catalunya aquesta
tardor. L’informe avisa
que “encara no és tard” en
la lluita per salvar el cli-
ma, però també que “no hi
ha perspectives d’entesa
internacional”.

Després del fracàs en
l’aplicació del protocol de
Kyoto, que preveia la re-
ducció de gasos que gene-
ren l’efecte hivernacle
–només Europa està con-
taminant menys–, la ci-
mera del clima de París del
2015 centra les esperan-
ces de l’ONU. Després del
fracàs de Copenhaguen
2010, es busca conscien-
ciar el món que calen com-
promisos més ferms. L’in-
forme evidencia la neces-
sitat del pacte global. ■

a Informe sobre l’escalfament de la Terra a Els científics
avisen que el canvi climàtic serà irreversible si no s’actua
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Redacció
COPENHAGUEN

Crida de l’ONU a
eliminar els gasos
contaminants el 2100

0,85
graus puja la temperatura
mitjana de la Terra durant
cada dècada des del 1985.
L’augment no s’atura.
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La xifra

El desgel de l’Àrtic i l’Antàrtida fa créixer el nivell del mar, segons l’ONU ■ REUTERS

“La ciència ha parlat
clar: els líders mundial
han d’actuar perquè
el temps s’acaba”

Ban Ki-moon
SECRETARI GENERAL DE L’ONU
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La frase


