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Acte de cloenda de les jornades amb 
motiu del 25è aniversari de les 

sindicatures locals a Catalunya 

Lleida, 26 de febrer de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom i molt especialment als síndics locals dels diferents municipis de 

Catalunya.  

Voldria saludar, en primer lloc, el president del Fòrum SD, el senyor Josep Giné, 

l’il·lustríssim senyor Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, el tinent d’alcalde 

de l’ajuntament de Lleida, Joan Gómez, i l’il·lustre senyor Miquel Padilla, 

vicepresident primer de la Diputació de Lleida. 

Voldria saludar, també, totes les persones que són aquí, a la sala, i en especial les 

autoritats que ens acompanyen, el delegat territorial de la Generalitat, els 

senadors, diputats, diputades, síndics, síndiques i totes les persones que ens 

acompanyen d’altres províncies o altres territoris d’Espanya. 

Em plau ser amb tots vostès en aquest acte de cloenda de les jornades amb motiu 

del 25è aniversari de les sindicatures locals a Catalunya, que ha organitzat el 

Fòrum SD, de síndics i defensors locals de Catalunya. 

[...] 

Arribem al punt final d’aquestes jornades i m’agradaria felicitar-los per 

l’organització de les jornades, segur que molts hi han contribuït,  però com que el 

síndic Giné és el responsable i el president del Fòrum  SD, doncs, en primer lloc, 

vull donar-li les gràcies  per haver organitzat aquestes jornades, unes jornades 

amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de les sindicatures locals a Catalunya.  
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Quan repasses les jornades, veus que fa vint-i-cinc anys que la ciutat de Lleida va 

recuperar la figura del síndic. A partir de la recuperació que en fa la ciutat de 

Lleida, es recuperen o neixen altres síndics o síndiques locals al nostre país, fins 

arribar als quaranta-tres síndics i síndiques que tenim en aquest moment. 

Celebrar aquests vint-i-cinc anys ha servit, també, per recuperar experiències dels 

síndics que dels anys noranta al dos mil van treballar com a síndics locals i han 

pogut explicar les seves experiències, que segur que en algunes coses eren 

diferents de les d’ara. Hi podia haver altres tipus de recursos, no els que tenim ara, 

hi podia haver més o menys facilitats, però el que és clar és que feien una funció de 

servei públic, i aquestes jornades han servit per explicar, d’alguna manera, aquella 

experiència viscuda. 

També ha servit perquè els síndics actuals puguin compartir la pròpia experiència 

entre ells, i també amb els síndics convidats d’altres comunitats d’Espanya o 

d’altres països i, per tant, crec que unes jornades com aquestes són positives, 

també, per veure i viure el paper d’aquesta figura en altres llocs. I finalment, 

també, per conèixer el parer d’alguns alcaldes. S’ha convidat alguns alcaldes, els 

que no han tingut síndic o que no en tenen, i han pogut veure i viure en primera 

persona si realment aquesta figura és positiva o no. Tot això ho dic perquè aquí, a 

Catalunya, tenim el gran avantatge que ara fa deu anys els síndics van decidir 

coordinar-se i crear un espai, el Fòrum SD, per compartir experiències i saber com 

les havien afrontat altres síndics en altres municipis. 

Tots són diferents, tenim municipis diversos, maneres de fer diferents, però la 

figura del síndic segur que en molts indrets ha fet funcions semblants a les d’altres 

síndics. I per tant aquest fòrum, que és el que ha organitzat aquestes jornades, fa 

deu anys es va reunir, va crear una entitat pròpia i cada any fa unes jornades que 

serveixen de formació, que són importants perquè encara que els síndics són 

persones de mitjana edat, amb una certa experiència, sempre és bona la formació. 

Mai no podem deixar d’aprendre ni de formar-nos, sobretot quan la funció del síndic 

va dirigida als ciutadans, que significa que tens una doble responsabilitat. Pots ser 

síndic o síndica, et pots sentir cridat a col·laborar en el servei públic però, a més, 
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tens la responsabilitat d’estar prou format per atendre el que el ciutadà, la 

ciutadana, les persones, com deia el síndic Ribó, poden necessitar. I més en un país 

de set milions i mig d’habitants, set milions i mig, en què fa quinze anys érem sis 

milions i en què al segle XX de tres milions vam passar a sis.   

Això que dic ara també ho vaig dir ahir durant l’acte de cloenda de les celebracions 

amb motiu del cinquantè aniversari de la publicació del llibre ‘Els altres catalans’, de 

Francesc Candel. 

Francesc Candel, com deveu saber tots, va ser un valencià que va venir a 

Catalunya l’any 1927 quan tenia dos anys i va viure tota la immigració dels anys 

cinquanta i seixanta. Va ser un lluitador acèrrim per aconseguir que les dues 

Catalunyes o els dos tipus de catalans que hi havia, els nascuts a Catalunya i els 

que venien de fora, no es donessin l’esquena.  Una de les obres més 

emblemàtiques d’aquesta lluita és ‘Els altres catalans’, que va escriure l’any 1967. 

Ell deia que se sentia ‘catalán’, que volia ser català i que volia, sobretot, que els 

catalans d’aquí l’acceptessin com a català, perquè en definitiva, Catalunya estava 

formada per uns i altres. 

I realment quan veig la funció que fan els síndics i les síndiques, penso en això,  

penso en el que és bàsic a Catalunya per a aquesta pluralitat de persones, de gent 

que tenim, la convivència i la cohesió social. 

I la convivència i la cohesió social són absolutament necessàries en un país com 

Catalunya, que ha sigut un país d’acollida durant molts, molts anys. 

I vosaltres, com a síndics i síndiques, segur que us trobeu contínuament amb 

situacions, amb problemes a què heu de buscar solucions, en alguns casos de 

persones nouvingudes que, especialment els darrers quinze anys, ja no han vingut 

d’altres comunitats d’Espanya, sinó que han vingut d’altres continents, d’altres 

cultures i d’altres religions, i que, per tant, aquesta nova emigració és molt més 

complicada, molt més difícil i així i tot, malgrat la dificultat, malgrat tot el que hi 

pugui haver al seu entorn, a Catalunya i als catalans ens interessa que aquesta 

gent se senti integrada entre nosaltres. 
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I el paper dels síndics i les síndiques, en aquest punt, també és molt necessari, 

perquè es necessiten persones amb mentalitat oberta, persones amb capacitat per 

entendre la situació d’aquestes persones en el seu municipi, amb capacitat de 

buscar les solucions que tenim a les mans perquè tota aquesta gent se senti 

integrada entre nosaltres. 

Aquestes jornades us han servit per a tot això i crec que és bo dir-ho i, a més, 

felicitar-vos per haver-ho fet. Permeteu-me també unes paraules sobre la persona 

per a qui, d’alguna manera, aquestes jornades, han pogut servir de petit 

homenatge, el primer síndic local de Catalunya, Simeó Miquel. 

Vaig conèixer Simeó Miquel que era diputat al Parlament, però, a més, era advocat 

en exercici a Lleida, Barcelona i Madrid, si no m’equivoco... Vaig tenir l’honor de 

conèixer-lo i, a més, com que es dedicava al dret, doncs, encara hi vaig tenir, 

potser, més bona relació o més sintonia. Crec que, realment, escollir Simeó Miquel 

l’any 90 va ser una molt bona elecció. Era una persona coneguda a Lleida, no tan 

sols perquè era del país sinó per la seva trajectòria humana, per la seva trajectòria 

social, i també, pels seus coneixements jurídics. 

Ell defensava el dret i la justícia, i poder designar Simeó Miquel com a primer síndic 

local, recuperant la figura del síndic local, crec que va ser molt encertat. Després, 

els altres síndics també, i tots els que hi ha hagut a Catalunya, perquè segur que 

l’alcalde o la corporació corresponent, el que ha pensat en buscar la persona que 

hauria de fer de síndic o de síndica és en algunes de les coses que acabo 

d’expressar. Una persona coneguda, una persona acceptada, una persona oberta, 

una persona capaç d’entendre els problemes del seu municipi i de buscar-hi 

solucions que permetin posar d’acord l’administració i el bon govern amb els drets 

de la ciutadania. 

I vull acabar parlant dos minuts de la llei de transparència, perquè afecta molt 

directament el món local i l’administració de la Generalitat. Ha estat un projecte de 

llei que s’ha treballat  a cavall de dues legislatures, aquesta i l’anterior, i amb 

ponents que s’han reunit en més de vuitanta sessions, han escoltat moltíssims 

experts, han buscat la manera de tenir al seu abast les lleis més avançades de la 
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Unió Europea i han estat capaços d’escriure i legislar sobre una matèria que avui és 

molt important. Ho ha estat sempre, la transparència, o el bon govern, o el tenir 

una bona administració, però els primers anys del segle XXI això ja no és una 

recomanació, sinó una obligació. 

Les administracions públiques han de ser transparents, han de ser transparents en 

el sentit que les persones puguin accedir fàcilment a l’administració pública, a la 

local, a l’administració de la Generalitat, i  a més tinguin la sensació que els seus 

funcionaris i els representants polítics els tracten realment com a ciutadans d’aquell 

municipi, i la figura del síndic en aquest punt pot ser positiva i pot ajudar-hi perquè 

és una nova funció que els cau a sobre, als representants polítics, però també als 

funcionaris. 

Sóc una gran defensora de la funció pública, de l’administració pública i sé que 

aquesta llei és complicada, és complexa, ho abasta tot i en aquest sentit t’obliga a 

moltes coses, i en aquest sentit el món municipal, els ajuntaments, hauran de fer 

un esforç, però aquest esforç no és l’ajuntament qui l’ha de fer, sinó la gent que 

treballa dia a dia a cada ajuntament. Crec que hem estat una mica agosarats en 

fer-la entrar en vigor tan ràpidament, jo l’hauria posposat una mica, perquè 

requereix coneixement en profunditat de la llei i formació. Així i tot, aprofito aquest 

fòrum per dir a tots els síndics i síndiques de Catalunya que ho tinguin en compte, 

que pensin, que es preparin, que es formin i que ajudin, sobretot, els seus 

ajuntaments i els ciutadans dels seus ajuntaments, perquè aquesta llei pugui ser 

realment una eina que ajudi a fer més transparent l’administració local de 

Catalunya, ajudi que hi hagi un millor govern de les nostres administracions i dels 

nostres poders públics i, sobretot, que el ciutadà, la ciutadana, senti que el seu dret 

de ser ben atès a partir d’aquesta llei encara és més clar i més important des dels 

poders públics. 

I res més, jo també tenia i tinc una citació del poeta lleidatà Màrius Torres, que  

crec que pensant en els síndics i les síndiques locals, i pensant especialment en 

Simeó Miquel..., crec que ell, quan l’any 39 va escriure ‘La ciutat dels ideals’ i que 

en aquell moment consideràvem molt llunyana, ara, aquesta ciutat dels ideals, 
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potser podem dir que la va escriure pensant en els síndics i les síndiques locals de 

Catalunya, del segle XXI, de l’any 2015, perquè tinguin en compte i facin aflorar 

tots els valors que nosaltres volem que representin les nostres ciutats. 

I per tant, recordant Màrius Torres, acabo aquestes paraules i us desitjo que 

aquesta jornada d’un dia i mig us hagi servit de molt i, sobretot, d’injecció 

d’optimisme per continuar treballant a les vostres sindicatures. 

Moltes gràcies. 

 


