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INTERVENCIÓ DAVANT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA - 6 de febrer de 2014 

PLATAFORMA PER UNA JUSTÍCIA DE TOTS I TOTES 

 

Comparec davant de vostès com una ciutadana, al marge de la meva ocupació 

habitual. La Plataforma Ciutadana per una Justícia de Tots i Totes va néixer en 2012 

amb l’objectiu de contribuir al canvi definitiu en la Justícia, la seva major 

democratització, la superació del corporativisme i la seva conquesta per part de la 

ciutadania. I va néixer sota la inspiració què li van oferir l’article primer de la 

Constitució, en el seu apartat segon, quan proclama que els poders de l’Estat emanen 

del poble, i l’article 117, quan diu que “la Justícia emana del poble”. 

Què significa que la justícia emana del poble? Es podria pensar que això és només una 

fórmula retòrica que reafirma el concepte de sobirania popular sense tenir ni precisar 

d’una projecció real concreta, però els integrants de aquesta Plataforma entenem que 

no és així, que cap constitució es pot permetre incloure frases buides, i que, en aquest 

cas concret, l’exercici efectiu de la sobirania del poble exigeix el reconeixement 

material (no només formal) i l’exercici efectiu de totes les facultats de control i 

participació pròpies d’un Estat democràtic. 

Que jutges i magistrats siguin els encarregats d’administrar justícia, que els fiscals 

promoguin l’acció de la justícia o que els secretaris judicials siguin els directors de les 

oficines judicials no significa que l’Administració de Justícia, com a servei públic, sigui 

exclusivament un assumpte “professional” d’aquests o d’altres funcionaris i col·lectius. 

La Justícia ens interessa a tots i a totes, i no només perquè en algun moment de la 

nostra vida puguem convertir-nos en usuaris o en destinataris directes d’una decisió 
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presa en el marc d’un procediment judicial, sinó per un principi bàsic: si la justícia 

“emana del poble” tenim el dret i la responsabilitat que garanteixi una resposta 

adequada a les necessitats i perspectives de la societat actual. 

Aquesta resposta necessariament ha de partir de la consideració del ciutadà i la 

ciutadana què acudeix a l’Administració de Justícia com a principal protagonista 

d’aquesta intervenció pública, ja l’hagi sol·licitat aquest particular o l’hagi iniciada la 

pròpia Administració. Des de la Plataforma Ciutadana per una Justícia de Tots i Totes 

considerem una errada pensar la Justícia i l’Administració de Justícia des del punt de 

vista de les persones que hi treballen, i pensem que les greus conseqüències d’aquesta 

errada es posen contínuament de manifest en la molt negativa valoració que la 

ciutadania atorga sistemàticament tant a la Justícia com a l’Administració de Justícia. 

Per tant, la idea que volem transmetre va més enllà de la consideració del ciutadà com 

un simple destinatari de la Justícia, sinó que s’emmarca en la necessitat que la 

ciutadania participi en el sistema, per dret i per responsabilitat col·lectiva.  

Així, i centrant-nos només en la basant d’aquesta qüestió referida als drets ciutadans,  

considerem que els ciutadans i les ciutadanes, com a usuaris d’aquest servei públic, 

hem de poder exercitar plenament els nostres drets enfront de l’Administració de 

Justícia, exactament igual que davant qualsevol altra Administració. 

I entre d’aquests reclamem el de exercir amb plena llibertat els nostres drets 

lingüístics, podent dirigir-nos, ser informats i rebre notificacions i resolucions en 

qualsevol de les llengües espanyoles als territoris on són oficials, tal com assenyala la 

Carta de Drets dels ciutadans davant la Justícia. La Constitució diu que el castellà és la 

llengua oficial de l’Estat, però que també ho són les demés llengües oficials, en els 

distints territoris i d’acord amb els seus Estatuts.   

Continuant amb aquesta línea d’enraonament, des de la Plataforma Ciutadana per una 

Justícia de Tots i Totes pensem que només el ciutadà ha de ser qui decideixi quina ha 

de ser la llengua, de les oficials, en què ha de ser atès, rebre notificacions i informació, 

i, en definitiva, en què sigui tramitat el seu expedient. Les persones que treballen a 
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l’Administració de Justícia, amb qualsevol càrrec, són servidors públics, i és al públic a 

qui han de garantir la totalitat dels seus drets, incloent-hi els idiomàtics, sense al·legar 

desconeixement, inseguretat ni cap altra excusa per no fer-lo. 

Dit això, volem fer una sèrie de reflexions què no persegueixen donar una resposta 

absoluta a la qüestió què se’ns planteja, però que considerem necessari fer per 

intentar arribar a un plantejament el més enraonat i coherent possible: 

1.- La primera, quant a l’objectiu què es persegueix: Les modificacions proposades 

busquen garantir els drets lingüístics de la ciutadania o impulsar l’ús del català en 

l’Administració de Justícia? 

Si la resposta és “garantir els drets lingüístics”, com ens sembla entendre de la lectura 

de la proposta presentada, l’Administració haurà de respondre a cadascú en la llengua 

què sol·licita, i amb això la finalitat de la modificació legal quedaria coberta. No hem de 

tenir expectatives irreals: la majoria de les demandes es presenten en castellà, i això 

obeeix amb seguretat a raons de molt distint signe, però amb la mateixa conseqüència. 

Serà distint si el que pretén és fomentar l’ús de la llengua, cas en el qual cal tenir en 

compte que, avui per avui, la obsoleta estructura judicial què patim la ciutadania farà 

molt difícil què s’assoleixi aquest objectiu amb els canvis què es proposen. Cada oficina 

judicial, per no dir cada jutjat i cada tribunal, és un mon aïllat de la resta i sotmès a les 

seves pròpies normes internes de convivència i resposta al públic, i és dubtós que un 

requisit per treballar en aquest sector a Catalunya modifiqui això. 

També considerem que, per no cridar-nos a engany, s’hauria de tenir en compte les 

distintes responsabilitats i la representativitat què en el seu cas comportin els llocs de 

treball afectats. La garantia dels drets lingüístics ha de ser present en totes les 

actuacions davant l’administració, però no tots els cossos destinataris de les 

modificacions proposades tenen repercussió pública ni transcendència mediàtica, de 

manera que en la gran majoria dels casos només tindran coneixement de les seves 

actuacions les persones directament afectades, i, per tant, la conseqüència de l’ús del 
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català en aquest casos seria fonamentalment de normalització per als individus, el què, 

per una altra part, ja considerem bastant. 

2.- La segona reflexió, quant als mitjans proposats: Queden els drets lingüístics de la 

ciutadania garantits per la configuració del coneixement de la llengua (el dret propi és 

una altra qüestió) com a requisit per treballar a l’Administració de Justícia? 

Que el coneixement de la llengua catalana sigui un requisit per als distints cossos de 

Justícia suposaria que totes les persones què n’accedeixen coneixen el idioma i ho 

poden acreditar oficialment, però no garantiria per si mateix que el facin servir. Si fora 

així, els resultats estadístics de tramitació en català serien molt diferents dels què 

coneixem, ja que, tractant-se d’un mèrit què es valora a la hora de triar un lloc de 

treball, un nombre molt elevat de funcionaris compta amb certificats oficials de 

coneixement del idioma.  

Llavors, aquest requisit per si mateix només suposaria una limitació a l’accés a llocs de 

treball a Catalunya per a les persones d’altres parts del territori de l’Estat, però no 

seria adequat en relació a la consecució de l’objectiu marcat, sigui aquest el d’impulsar 

l’ús de la llengua o el de garantir els drets lingüístics. Això no el deslegitimaria només 

per aquesta raó, però si hem de tenir clar que esdevindria insuficient. 

Per una altra banda, la garantia dels drets idiomàtics dels usuaris del servei públic de la 

Justícia no arribarà mai sense el recolzament actiu del Departament de Justícia i també 

d’institucions i organismes estatals. Sense anar més lluny, el Departament, a més de 

oferir els cursos i el suport lingüístic adequat, ha de garantir que els programes de 

tramitació utilitzats a les oficines judicials compten amb models de resolució en català, 

actualitzats i adequats a les necessitats de cada oficina. Això, que no ocorre ara mateix, 

també influeix en la resistència de funcionaris, fins i tot catalanoparlants, què, per 

inseguretat respecte al idioma jurídic recorren a resolucions en castellà.  

3.- La tercera, quant a les conseqüències de les modificacions proposades: Caldrà 

fomentar, mitjançant la col·laboració institucional què sigui necessària, l’estudi i les 

possibilitats d’aprenentatge de les distintes llengües oficials fora dels seus respectius 
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territoris, o d’una altra manera només els nascuts a cadascú d’ells tindrà a priori 

opcions a treballar-hi en els casos de les normes modificades.  

4.- En últim lloc considerem necessari reflexionar sobre les necessitats dels usuaris 

davant l’Administració de Justícia. Com he exposat al principi de la meva intervenció, 

tots els drets han de quedar garantits, i és cert que els lingüístics, ara per ara, no ho 

estan. Lamentablement, la normalització lingüística no ha arribat a l’Administració de 

Justícia. La utilització del català hauria de servir per fer més accessibles i comprensibles 

als seus destinataris, als usuaris del servei públic, les  situacions en què es poden 

trobar i les decisions presses en aquest àmbit. És famós el barroquisme del llenguatge 

jurídic castellà, i conegut també que la normalització del llenguatge jurídic català, al 

haver tingut lloc en una època més recent, ha pogut utilitzar en positiu els problemes 

detectats en castellà, molt difícils d’eradicar pel seu arrelament entre els usuaris del 

llenguatge jurídic.  

La garantia de d’utilització del català ha de ser també garantia d’accessibilitat i 

comprensió. No es tracta només de fer servir un idioma o un altre, què, també ja és 

bastant, sinó que aquest esforç serveixi per apropar la Justícia a la ciutadania i garantir 

que tothom és conscient de les decisions què li afecten i la situació legal en què es 

troba. 

 

Per finalitzar, torno a insistir en una idea: qualsevol actuació normativa, sobre tot en 

un àmbit públic, ha de posar l’atenció en la ciutadania. Al marge de les nostres 

activitats professionals, tots i totes som ciutadans i ciutadanes, titulars dels poders de 

l’Estat, destinataris dels serveis públics i mereixedors que aquests tinguin la qualitat 

necessària per donar resposta a les reclamacions socials, tant en qüestions 

lingüístiques com en qualsevol altre matèria. La qüestió idiomàtica és fonamental, 

però no és la pedra de toc, l’única qüestió determinant de la qualitat d’un servei, i 

d’això hem de ser conscients en un sector públic estructuralment anacrònic, incapaç 

de donar una resposta adequada, ràpida, i accessible, i per tant, que ara per ara no 
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assoleix la funció què te assignada, amb el risc conseqüent de perdre legitimació social. 

Des de la Plataforma Ciutadana per una Justícia de Tots i Totes donem la benvinguda a 

qualsevol mesura dirigida a que l’Administració de Justícia doni la resposta què se li 

reclama, però no deixem de reclamar una actuació global dirigida a revaluar aquest 

servei públic fonamental per a la societat. 


