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Santiago Vidal: “De cada 100 pàgines d’un sumari,
90 són inútils”
El magistrat de l’Audiència de Barcelona reivindica la modernització del
sistema judicial i el disseny d’un model propi per a Catalunya
El jutge ha protagonitzat la inauguració de la Universitat d’Estiu Ramon
Llull Puigcerdà
El jutge Santiago Vidal advoca per la modernització i agilització del sistema judicial i
creu que la possibilitat que Catalunya esdevingui un Estat d’Europa s’hauria d’aprofitar
per corregir els defectes actuals del model espanyol. El magistrat de l’Audiència de
Barcelona va pronunciar aquest dilluns al vespre la lliçó inaugural de la Universitat
d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà, en un acte que va omplir la sala del Museu Cerdà.
Vidal va fer una exhaustiva radiografia dels principals problemes que expliquen les
crítiques de la ciutadania cap al funcionament de la justícia. Entre els principals dèficits
va assenyalar la manca d’adaptació tecnològica, que explica l’acumulació de papers i
dossiers als despatxos, juntament amb la manca de personal i les vacants. El jutge creu
que actualment a Catalunya caldria un 25% més de jutges per tenir unes ràtios
acceptables. Malgrat que el país té un gran nombre de lletrats qualificats, molts
descarten opositar perquè no és una opció prou prestigiada i que pateix un excés de
trasllats. En aquest sentit, Vidal ha lamentat “que l'últim jutge que va ser expulsat per
corrupció, Gómez de Liaño, sigui ara l'advocat de Bárcenas”.
El magistrat també va posar l’accent en la lentitud i l’excés de burocràcia i es va mostrar
taxatiu en afirmar que “de cada 100 pàgines d'un sumari, 90 són completament inútils;
són tràmits”. Per això, advoca per models digitalitzats com el d’Islàndia, país del qual
va aprofitar per recordar que va jutjar amb una rapidesa exemplar els responsables de la
crisi financera, alguns dels quals estan complint penes de presó.
La justícia en un Estat català
Santiago Vidal creu que el sistema judicial espanyol té una estructura “obsoleta” i els
processos s’allarguen perquè han de passar per massa estaments. En aquest sentit, opina
que la possibilitat que Catalunya esdevingui un Estat independent s’hauria d’aprofitar
per dissenyar un sistema judicial propi i “totalment nou”, en què els casos es puguin

tramitar en un màxim de 6 mesos i als jutges se’ls exigeixi dicti sentència en menys de
tres mesos. També advoca per potenciar els jutjats de proximitat en comarques com la
Cerdanya, per evitar l’actual excés de litigis que col·lapsen els jutjats.
Finalment, Vidal va assegurar que, en contra del que es difon des de Madrid,
“Catalunya té el dret internacional més a favor del que sembla per aconseguir la
independència, si aquesta es basa en un ampli suport democràtic”. Amb tot, va expressar
el desig “que la sentència número 1 que dicti el nou sistema judicial català sigui la del
saqueig del Palau de la Música, perquè demostrariem que som un país nou i un país
net”.
L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va declarar oficialment inaugurada la
Universitat d’Estiu. Piñeira va coincidir amb el president de l’AUCer, Francesc
Armengol, i el vicerector de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull, Lluís
Comellas, a felicitar-se pels 15 anys de funcionament dels cursos, la fidelitat dels
inscrits i la tasca dels socis, patrocinadors, espònsors i, especialment, de la quarantena
de voluntaris que ho fan possible. Comellas va destacar que la cita de Puigcerdà s’ha
convertit en una de les més ben valorades de Catalunya en l’àmbit de les universitats
d’estiu i la que atrau més persones sense formació universitària.

AUCer-Comunicació
campus@aucer.org
www.aucer.org

www.puigcerda.cat

Facebook: http://www.facebook.com/aucercerdanya
Twitter: @aucercerdanya
Francesc Armengol (President): 609 31 46 70
Regina R. Sirvent 669 87 37 07
J. Ignasi Cervera 609 27 83 15

