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L

Per la dignitat de la justícia

M.E. GAY, degana del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona

ÀLEX GARCIA

a justícia es configura en l’actualitat com un dels poders més importants de l’Estat i la seva activitat suposa una garantia de control
dels altres poders a favor de la ciutadania.
Malgrat això, la realitat és que la despesa
pública que s’hi destina és decebedora, raó
per la qual es fa imprescindible fer un pas
endavant per respondre amb paràmetres
de modernitat, eficàcia i agilitat que permetin dignificar-la.
Cada vegada es donen amb més freqüència episodis que generen falta de credibilitat de la justícia davant la societat:
jutjats col·lapsats amb clàusules terra,
judicis que no arriben a assenyalar-se, sentències que triguen anys a dictar-se. Situacions que s’han normalitzat sense respondre de forma diligent a la ciutadania sobre
els conflictes que se li plantegen.
Si volem una justícia pròpia d’un Estat
social i democràtic de dret del segle XXI,
hem d’exigir una justícia que sigui
respectuosa amb la ciutadania i els
professionals pel que fa al temps de la
tramitació dels procediments.
Reivindiquem celeritat en els processos i puntualitat en els assenyalaments. Això passa per una reorganització profunda i radical de l’Oficina
Judicial, perquè el seu funcionament
respongui a criteris d’eficiència i eficàcia que garanteixin una resposta
judicial a temps.
A més, una justícia moderna ha
d’incorporar l’expedient electrònic
en totes les seves actuacions, per facilitar l’accessibilitat de tota la societat. Necessitem menys projectes i
més realitats.
És imprescindible, també, la necessitat d’una administració de justícia amb una planta judicial que asseguri un nombre de jutges i jutgesses suficient davant les necessitats de

la població. El pas endavant fet amb l’última convocatòria per cobrir places de jutges i fiscals entreveu un horitzó que ha de
mantenir-se per equiparar-nos amb altres
països europeus.
En aquesta administració de justícia moderna, ha de prevaler el paper de l’advocacia, com a garant dels drets i llibertats del
ciutadà, i cal recordar molt especialment
aquells que presten un servei públic tan
important com el de l’assistència jurídica
gratuïta, garantint l’accés a la justícia a tothom. És obligació de l’Estat proporcionar
una retribució justa i puntual a aquests
professionals i deure dels col·legis professionals gestionar-la. Per això, i per assegurar el dret de defensa, és vital disposar
d’una justícia dotada de recursos suficients
i complementaris a l’advocacia com els
dels traductors, intèrprets o pèrits.
Es fa imprescindible, així mateix, reclamar una llei del dret de defensa que as-

seguri la intervenció de l’advocacia com a
única garantia de l’accés ple i efectiu a la
justícia i a la tutela judicial efectiva en un
Estat de dret.
No menys important és el compromís
per un pacte d’Estat per la justícia, com ja
es va subscriure l’any 2000 amb la connivència de tots els operadors jurídics i partits polítics, amb una participació activa de
l’advocacia per intervenir en les decisions
que des dels poders públics s’adoptin en
matèria de justícia, podent debatre i decidir de forma col·legiada sobre les seves ne-

Una justícia moderna ha
d’estar oberta a la resolució
alternativa de conflictes
que pal·liï la congestió actual

cessitats. Així es podria oferir una justícia
en la qual es garantís que tots els seus intervinents disposessin de formació continuada, actualitzada i especialitzada.
La justícia moderna que reclamem ha de
respondre als reptes actuals: els que es desprenen de la societat de les tecnologies en
què vivim, que ofereixi resposta a l’escenari de l’entorn digital, i els que deriven dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides. L’ODS 5 –igualtat– i l’ODS 16
–promoure societats justes i inclusives per
al desenvolupament sostenible– són dues
mesures de les quals l’advocacia vol formar
part i treballar-hi activament.
Modernitat de la justícia és, també, proximitat i sensibilitat amb els problemes
dels qui més la necessiten. Hem de plantejar una justícia cada vegada més sensible
als col·lectius amb necessitat d’especial
protecció: menors, víctimes de violència o
tràfic de persones, ciutadans en situació d’exclusió residencial i, sens
dubte, una justícia capaç de jutjar
amb perspectiva de gènere.
Des d’aquesta voluntat d’aconseguir la millor solució per a cada cas
concret, perquè serà la més adequada
als drets de les persones davant cada
problema, s’ha de plantejar una justícia oberta a la resolució alternativa
de conflictes que pal·liï l’actual congestió i tingui per objectiu l’acord entre les parts, sent l’impuls de l’avantprojecte de llei de Mediació una encertada mesura que ha de progressar.
En suma, una justícia garant dels
drets i llibertats de la ciutadania, en la
qual el paper de l’advocacia es converteixi en el seu eix vertebrador. Per
això, allarguem la mà a tots els grups
parlamentaris, i a qui hagi d’exercir
–després de les eleccions del proper
28 d’abril– la cartera de Justícia, per
treballar conjuntament en una millora més que necessària de la nostra
justícia.c

