Quan el republicanisme ens porta uns nous jutjats
Des d’Esquerra Republicana sempre defensem la igualtat entre les persones, i
que les oportunitats siguin les mateixes per a tothom. El republicanisme, a més,
lluita per uns valors on les institucions de l’Estat són lliures i garants de la llibertat,
la igualtat i la fraternitat.
És per això que no ens hem cansat de repetir moltes vegades que la situació en
què treballen jutges, fiscals i treballadors dels Jutjats de Mollet no són normals
en una societat avançada com la nostra. Apilament de papers per tot arreu
perquè no hi ha prou espai d’emmagatzematge, fred a l’hivern i calor a l’estiu,
despatxos insuficients, dificultats per garantir la privacitat i seguretat en l’atenció
a les persones, espai antic, ascensors que no funcionen, el Registre Civil en un
altre edifici...
El conseller de Justícia Carles Mundó ens visitava ara fa un any i explicava que
una de les seves prioritats des del Departament que dirigia eren els Jutjats de
Mollet. I així va ser. El conseller i el seu equip van treballar de valent per tenir
uns nous espais, que ell mateix visitava a la zona de Can Fàbregas. Però passat
l’estiu el conseller va ser empresonat per haver donat la veu al poble, i finalment
l’aplicació de l’article 155 ha fet que la intervenció de l’Estat aturés gairebé tota
l’obra de Govern , també aquest trasllat.
Finalment, aquest mes de juny hem sabut que una de les primeres mesures
empreses per la nova consellera de Justícia, Ester Capella, ha estat signar el
contracte pel trasllat i que abans d’un any els nous jutjats seran una realitat.
Per fi Mollet i el Baix Vallès podran gaudir d’un espai per als jutjats idoni i en
condicions per a la feina dels treballadors i treballadores; i per fi la població podrà
ser atesa amb la dignitat que mereix la justícia.
Gràcies conseller Mundó, per la feina feta. Ha materialitzat una reivindicació
històrica. I ara pertoca a una altra consellera proposada per ERC, la molt
honorable Ester Capella, de seguir en la tasca de modernització del país. Això
és republicanisme.

