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Cremar la llenya
abans de fer justícia
Jordi Panyella

Cau l’arbre. De fet, no cau, es deixa caure. Cau l’arbre
centenari, el que ningú havia vist néixer, el que ningú
creia que veuria morir. Tomba perquè no té arrels, res
que el mantingui ferm. Tothom creia que en tenia i que
eren tan profundes que no hi havia risc de terrabastall,
ni de tragèdia, malgrat els tèrmits i l’haver parit unes
branques tortes. Però, silent, l’arbre s’ha empassat el

suc que li dóna vida fins a quedar eixut, ressec, exhaust, potser. I es deixa caure. Ara, és només el ressò
d’un gran estrèpit, motiu d’ira dels que han perdut el
refugi i l’ombra. Ara, és només un tronc a mercè de
l’exèrcit de llenyataires experts a escorxar la fusta indefensa. No hi ha justícia sense judici; no hi ha justícia quan tot és pira d’encenalls i foguera.

Jutges mercantils de Barcelona, en la xerrada al col·legi Jesús-Maria ■ ALBERT SALAMÉ

Magistrats
solidaris
INICIATIVA · Jutges i secretaris dels jutjats mercantils
de Barcelona organitzen una jornada concursal per
recaptar donatius ONG · Van a la Fundació Juntos Mejor
M. Piulachs
BARCELONA

s el segon any que els jutges i secretaris judicials dels jutjats
mercantils de Barcelona, de
primera instància i de l’Audiència, organitzen una jornada
concursal solidària. Els magistrats exposen i expliquen les seves resolucions
a advocats i professionals del sector, a
canvi d’una entrada donatiu, que s’entrega a la Fundació Juntos Mejor, vinculada a l’ordre de Jesús-Maria.
“És una iniciativa que va sorgir dels
mateixos jutges: en aquesta època de
crisi volíem traslladar la nostra solidaritat als més afectats”, afirma José Maria Fernández Seijo, magistrat del jutjat mercantil número 3 de Barcelona.
Un dels jutges va proposar de realitzar
la conferència a l’escola Jesús-Maria de
Sant Gervasi, amb llaços amb l’ ONG
escollida per col·laborar-hi.
El magistrat Luis Rodríguez, del
mercantil 4 de Barcelona, va obrir la
jornada (a la foto) el 10 de juliol, en una
sala plena d’assistents. Aquest cop, la
sessió es va centrar a analitzar les resolucions de la secció quinzena de l’Audiència de Barcelona en matèria concursal. També van donar compte dels
acords adoptats per la junta de jutges

É
La mama i el papa

b La catedràtica Francisca
Fariña explica que a la ciutat
de Vigo han ideat “una intervenció terapèutica per als
nens” que es veuen immersos
en la separació dels pares. Per
realitzar els informes pericials
per mandat judicial, tenen fixat un protocol, en el qual s’inclou material com ara contes i
normes clares, com que mai
s’ha de preguntar-los amb qui
prefereixen estar.
“En les entrevistes amb els
progenitors –afegeix Fariña–, els diem que ens dirigi-

rem a ells com la mama i el papa, i que s’ho diguin entre ells,
perquè se sensibilitzin”.
Aquesta tècnica, l’han extret
dels programes de criança positiva que fa més d’una dècada es treballen als EUA i el Canadà. Les famílies han de continuar funcionant, sigui amb
pares convivint sota el mateix
sostre o separats, n’és una
màxima.
Qui vulgui un altre tast de
justícia terapèutica, l’associació iberoamericana organitza
unes jornades a final d’octubre a Galícia. ■

mercantils de Barcelona. De ponents,
van participar-hi els catorze magistrats de primera instància i cinc de
l’Audiència de Barcelona. Un luxe.
L’entrada, de 100 euros, es destina
íntegrament a la fundació, i aquesta segona edició també van poder recaptar
30.000 euros, amb els 300 professionals de públic. Juntos Mejor gestiona
projectes socials per evitar les situacions de risc d’exclusió social, sobretot
agreujades per la voraç crisi econòmica. En el seu web, la fundació informa
que actualment té projectes tant al tercer com al quart món, en països com
ara Nigèria, Guinea Equatorial i Colòmbia, però també als Estats Units i a
Europa per afavorir el progrés i el desenvolupament educatiu i social.
“És una jornada útil per als que hi
assisteixen”, explica Fernández Seijo. I
confessa: “Nosaltres ho fem encantats.
Acabem el curs amb un somriure, amb
sopar de fi de curs inclòs.” I és que la
crisi, malauradament, els ha fet experts en concursos de creditors i tancament d’empreses. És un gest de solidaritat, diuen. Els jutges mercantils de
Barcelona, però, a més de tenir fama
de pencaires són especialment solidaris entre ells i s’ajuden i s’aconsellen quan algú d’ells té un cas complex. ■

