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La primera Ruta per
la Pau anirà de
Girona a Sant Cugat
GIRONA
M.T.G.C.

Girona serà el punt de partida de la primera Ruta per la
Pau, una experiència que
aplegarà un centenar d'experts interessats en temes relacionats amb el racisme i la
xenofòbia.
Els participants iniciaran
el dia 13 de juliol una ruta de
quatre etapes a peu que els
portarà fins a Sant Cugat del
Vallès. El camí passarà per
Vic, Arbúcies i Granollers, i
per diferents paratges naturals. En el transcurs de la
marxa, els participants debatran sobre qüestions relacionades amb la immigració i el
racisme.
Aquesta experiència està
organitzada per la Universitat Internacional de la Pau de
Sant Cugat del Vallès.

Faran unes jornades
sobre la reforma de
la justícia de menors
GIRONA
NOU DIARI

La delegació de justícia de la
Generalitat a Girona organitzarà el dijous vinent una jornada sobre la legislació de
menors, que va ser reformada l'any passat. L'objectiu és
analitzar aquesta reforma judicial i els processos referents
als delictes on intervenen els
menors d'edat. També es
tractaran les formes d'actuació dels menors que pateixen
problemes familiars greus.
La jornada estarà formada
per quatre ponències. La jutgessa Montserrat Bastit, que
fins fa poques setmanes era
la titular del Tribunal de Menors de Girona, serà l'encarregada de desenvopupar-ne
una. Les ponències seran
moderades per Josep Maria
Guinart, delegat territorial de
Justícia.

Demanen magistrats de fora
per dur els jutjats socials
Els lletrats es mobilitzaran si no es resolen les vacants
GIRONA

ALEX HERNANDEZ
Els advocats de Girona han acordat fer accions de protesta si els
jutjats d'Afers Socials continuen
sense magistrats. Aquesta postura va ser presa ahir després d'acceptar la solució presentada pel
jutge degà, Joaquim Miquel Fernández Font, en una reunió que
van mantenir al matí. Fernández
Font va proposar que quatre
magistrats de Barcelona es traslladin provisionalment als jutjats
socials de Girona durant els pròxims sis mesos.
La proposta del jutge degà
serà estudiada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC). Ramon Llorente va indicar que la situació dels jutjats socials és molt greu. "No podem
estar sis mesos sense magistrats.
Per això hem acceptat la proposta del jutge degà", va afirmar.
Els advocats han decidit esperar fins al dimecres que ve: "Volem donar un marge de confiança al Tribunal Superior perquè arregli la situació". Llorente
també va assenyalar que la falta
de magistrats per als jutjats socials és una problema propi de
l'administració de Justícia. "Han
de saber administrar bé els seus
recursos", va argumentar.
A banda de les mobilitzacions
i dels tancaments, els advocats
laboristes també demanaran als
candidats polítics de Girona si
tenen alguna proposta per solucionar el tema. "Els enviarem un
escrit i els preguntarem quines
mesures pensen prendre per millorar la situació dels jutjats socials", va explicar Ramon Llorente.
El jutge degà Joaquim Miquel
Fernández Font va reconèixer

Es continuarà demanant la creació del tercer Jutjat d'Afers Socials
A la reunió que van mantenir ahir el jutge degà, al centre de la taula, i els advocats, també es va acordar continuar reclamant al TSJC la creació del tercer Jutjat d'Afers Socials. La llei de planta preveu
aquesta nova sala per Girona, però els informes negatius del TSJC no ho han permès. Els jutges i advocats consideren que els dos jutjats existents ja estan desbordats de feina.

NURI MORENO

ahir que portar quatre jutges de
Barcelona "és una solució
d'emergència, però la situació és
molt greu".
Cap magistrat fins a l'octubre
Fernández Font va explicar
que els jutges de Girona tenen
la categoria de magistrats perquè treballen a la capital de la
demarcació. Això fa que "no-

més un magistrat pugui ocupar
les vacants que hi ha als jutjats
d'Afers Socials", va indicar.
Però Girona no podrà disposar
de nous magistrats fins al mes
d'octubre, perquè fins llavors
no hi haurà una nova promoció
de magistrats a l'Estat.
Per pujar de categoria, els jutges han d'esperar un mínim de
tres anys en aquesta situació. A
més, la pujada de categoria es fa

col·lectivament, i no individualment.
El jutge degà de Girona reconeix que aquest fet també
agreuja la situació dels jutjats
socials. Per això ha proposat al
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que quatre jutges de
Barcelona portin els dos jutjats
socials durant els sis mesos que
falten perquè surti la nova promoció de magistrats.

SERVEIS

Ribó afirma que ICtindràun Aproven la creació d'un consorci per gestionar
l'abocador comarcal de la Garrotxa
avanç electoral a Girona
GIRONA
M.. C-P.

El president d'Iniciativa per
Catalunya (IC) Rafael Ribó va
dir ahir que el seu partit tindrà,
el dia 6 de juny, "un sensible
avanç electoral a les comarques gironines". Ribó creu que
"IC recollirà el vot dels que no
volen un govern de dretes -referint-se al PP- ni un govern
amb polítiques conservadores
com el delPSOE".
El president d'IC, que va ser
ahir a Girona per presentar els

candidats d'aquesta formació
política a les comarques gironines, va acusar el PSOE i el PP
de "tramposos i manipuladors". Segons ell, "volen crear
una imatge que els mostri com
les dues úniques alternatives al
Govern espanyol".
Sobre la corrupció política,
Ribó va dir que "José Maria Aznar és un hipòcrata i Felipe
González un barrut". I va afegir que IC "dóna solucions
concretes per canviar la política econòmica del país".
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OLOT
NURIA RIQUELME

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat la creació del
Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de la Comarca. Per mitjà d'aquest organisme, la Generalitat finançarà
íntegrament les inversions que
es facin a l'abocador comarcal
de la Garrotxa, situat al Clot de
les Mules, al terme municipal de
Beuda.
El consorci, que tindrà entitat
jurídica pròpia, estarà integrat

per membres del Consell Comarcal i del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat.
La presidenta del Consell de la
Garrotxa, Isabel Brussosa, va explicar que "el nou organisme, a
més d'encarregar-se de la gestió
de l'abocador comarcal, tindrà
altres competències, com ara la
de potenciar la recollida selectiva de deixalles".
Isabel Brussosa va destacar
que de cara al futur, "el més important és reciclar la brossa i minimitzar els residus. Això impli-

ca", segons ella, "recuperar tot el
material reciclable, de manera
que cada cop siguin menys les
deixalles que es llencin".
Els estatuts del consorci per a
la gestió dels residus sòlids urbans de la Garrotxa es van aprovar dimarts en el ple del Consell
Comarcal. Abans de la creació
d'aquest organisme, totes les inversions que es feien en aquest
àmbit les finançaven conjuntament el Consell Comarcal i el
Departament de Medi Ambient
de la Generalitat.

