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JUDICIAL

SUCCESSOS

Els jutjats de Figueres
i Blanes són “punts negres”
a El president del TSJC assegura que és un problema que els preocupa a Defineix el nou Palau de

Justícia de Girona com un edifici “digne” i diu que n’intentaran solucionar els “inconvenients”
Xavier Pi / ACN
GIRONA

El president del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, va admetre ahir que la situació
que arrosseguen els partits judicials de Figueres i
Blanes s’ha convertit en
un problema que els preocupa. De fet, per referirs’hi, va parlar de “punts
negres”, que acumulen
més càrrega d’afers de la
que “poden pair”.
Pel que fa a Figueres, el
president va recordar que
la proximitat amb França i
el fet que des dels jutjats de
la capital de l’Alt Empordà
es cobreixi tota l’àrea de la
costa –com ara Empuriabrava i Roses– fan que
s’incrementi l’entrada d’afers als jutjats. I, pel que fa
a Blanes, la situació queda
marcada per dues especificitats. D’una banda, el fet
que la Selva estigui esquitxada d’urbanitzacions, ja
que dificulta la tasca dels
funcionaris a l’hora d’entregar les notificacions. I,
de l’altra, el fet que, sobretot a l’estiu, es multiplica

La sala de govern del TSJC es va reunir ahir al Palau de Justícia de Girona ■ XAVIER PI / ACN

el nombre de casos que els
arriben des de Lloret de
Mar, un municipi que és
competència dels jutjats
de Blanes. “No s’ha d’oblidar que, en aquesta època
de l’any, aquest municipi
té una població turística
molt important que hi és
de pas”, va indicar el president del TSJC.
Gimeno va assegurar
que, ara per ara, la situació

que viuen els dos partits
judicials és “difícil” de resoldre. Cal trobar un equilibri entre el nombre de
funcionaris i el de jutges
que hi ha en cada lloc, per
evitar que una de les dues
parts se sobrecarregui, segons afirma. El president
del TSJC avança que el que
faran és analitzar “la problemàtica de cada organisme i partit judicial” per

alleugerir-los. “Quan la situació arriba a punts que
no es poden suportar, aleshores ens hem endarrerit
massa a trobar-hi una solució”, admet Gimeno.
Problemes a Girona
Al costat d’aquests dos
partits judicials, el president del TSJC també va
dir que a la ciutat de Girona també hi ha problemes

JUDICIAL

Un atropellament mortal va
obligar ahir a la tarda a interrompre el servei ferroviari entre Blanes i Maçanet de la
Selva de la línia R-1 de Rodalies, que es va cobrir de manera provisional amb tres autocars. L’atropellament mortal, les causes del qual s’investiguen per determinar si
ha estat un suïcidi, va ocórrer
cap a dos quarts de cinc de la
tarda a l’estació de Tordera.
Per contra, la circulació ferroviària es va mantenir amb
normalitat en els trens de rodalia que comencen o finalitzen a Blanes o Mataró, segons un portaveu de
Renfe.■ REDACCIÓ

SUCCESSOS

Sis ferits lleus en
un accident a
Llagostera
Sis persones van resultar ferides ahir a la tarda arran d’una
topada entre un camió i un
turisme a Llagostera. Els fets
van tenir lloc a dos quarts de
sis de la tarda en el quilòmetre 16 de la C-65, quan van
xocar un tràiler de 30 metres
d’allargada, que anava buit, i
el turisme. De resultes del
xoc, el camió va bolcar i van
resultar afectats els dos ocupants. Pel que fa al turisme,
tres menors van quedar ferits
lleus per l’estrebada del cinturó, i la conductora va quedar
atrapada dins la ferralla i va
patir ferides en una cama i un
braç. ■ Ò.P.

POLICIAL

Els acusats de violació a
Lloret neguen l’agressió
a La víctima, una

noia de 17 anys, no va
comparèixer ahir en
el judici

Redacció / ACN
LLORET DE MAR

Issam al-Arabi i Jamel
Belrhitri, els dos joves
francesos que ahir van ser
jutjats per l’agressió sexual a una noia de 17 anys
a la platja de Lloret de Mar,
van negar l’agressió. Els
dos nois van ser detinguts
amb els pantalons abaixats pels Mossos, que van
anar a la platja alertats per
un testimoni. L’ADN dels

de sobrecàrrega d’afers en
els jutjats contenciosos.
Les mancances que té el
nou Palau de Justícia de
Girona, que es va inaugurar ara fa poc més de mig
any, també van passar per
la sala de govern del TSJC,
que precisament ahir es va
celebrar en aquest edifici.
Miguel Ángel Gimeno va
avançar que es treballarà
per resoldre’n els “inconvenients”, però també va
voler deixar clar que
l’equipament és “digne”.
Segons el president del
TSJC, l’edifici s’ha pensat
per acollir “judicis ordinaris” i és lògic que hi hagi
problemes a l’hora de celebrar vistes on hi ha multitud d’acusats i advocats.
“Aquí sempre tindrem un
problema, perquè ja li asseguro que no hi ha sala a
Catalunya, a Espanya i
fins i tot m’atreviria a dir a
tot Europa que estigui
pensada per a aquesta envergadura”, va explicar Gimeno. En aquests casos, el
president del TSJC assegura que caldrà buscar solucions específiques. ■

Atropellament
mortal a la línia
Blanes-Maçanet

Els dos acusats, que fa un any i mig que estan empresonats,
ahir en el judici ■ MARINA LOPEZ / ACN

dos acusats, però, no es
correspon amb el que es va
extreure de la víctima. La
víctima no va comparèixer a la vista que es va cele-

brar ahir a l’Audiència de
Girona.
Els acusats van admetre que la matinada de l’1
d’octubre del 2011 van co-

nèixer la noia a les portes
de la discoteca Zoo i que
després se’n van anar plegats fins al lloc on els nois
tenien el cotxe per comprovar que no els l’haguessin xafat i després van
anar cap a la platja. Un
d’ells va relatar que mentre ell orinava van arribar
els Mossos i llavors “inexplicablement la noia es va
posar a cridar”, i que els
policies els van colpejar i
els van detenir. El noi que
va alertar la policia va explicar en el judici que la noia anava tan beguda que
amb prou feines podia caminar, i que els altres l’arrossegaven per la força.
“Primer es van aturar en
un carreró i li van abaixar
els pantalons, però com
que passava gent van marxar, van anar cap a la platja i van ficar la noia darrera unes hamaques”, va dir.

Quatre detinguts per
vuit robatoris en un
camp de golf a Gualta
a Tres lladres

utilitzen un cotxet de
nadó per robar en un
súper de Girona

Redacció
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Els Mossos d’Esquadra
han detingut quatre persones per vuit robatoris
comesos durant els quatre
últims anys al camp de golf
de Gualta, accions en les
quals haurien sostret bosses dels clients, roba de
marca, diversos telèfons
mòbils i 1.200 euros de la
recaptació del bar. Els de-

tinguts, tots ells amb nombrosos antecedents, van
ser interceptats quan circulaven en un vehicle a
Torroella de Montgrí, després que els treballadors
del club de golf alertessin
que havien intentat robar
en les seves instal·lacions.
Furt a Girona
Per altra banda, la Policia
Municipal de Girona va detenir dilluns tres dones
que van utilitzar un cotxet
de nadó per treure d’amagat aliments i begudes del
supermercat Dia del carrer Álvarez de Castro valorats en 553 euros. ■

