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Notícies del Síndic de Cornellà

Les VII Jornades de Formació del Fòrum SD
es celebren a Cornellà

Durant la inauguració de les jornades, de dreta a esquerra: el Síndic de Greuges de Cornellà, Frederic Prieto;
el Sr. Jordi Martí, Regidor de Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona; el Sr. Antònio Balmón, Alcalde de Cornellà; el Sr.
Lluís Tejedor, Alcalde de El Prat del Llobregat; i el Sr. Jordi Solé, Alcalde de Caldes de Montbui

La crisi econòmica, política i moral afecta, d’una o altra forma, totes les institucions: també els ajuntaments i també els
síndics i síndiques locals de greuges. Però, les afecta totes de la mateixa forma? Totes en son responsables de la mateixa
forma? Com afecta la crisi als ajuntaments?
Els síndics i síndiques, que hem de vetllar pel respecte dels drets fonamentals dels veïns dels nostres municipis i per una
governança eficient i equànime dels nostres ajuntaments, no ho podem fer des del desconeixement de la realitat.
Les VII Jornades de Formació, celebrades a Cornellà els dies 24 i 25 de maig al Citilab, han permès afrontar aquesta
situació: Els Síndics i Síndiques de Catalunya hem pogut escoltar tres alcaldes (de Cornellà, d’El Prat i de Caldes de
Montbui) i el regidor de Presidència de Barcelona fent la seva diagnosi del moment de les Administracions locals i, tot
seguit, hem debatut en tres Grups de treball els temes socials, competencials i de participació que ens trobem més sovint
en la nostra experiència. Finalment, el Sr. Matías Vives ha proposat una extensa bateria d’ idees sobre el futur del rol dels
síndics i síndiques locals de greuges.
S’ha posat sobre la taula i s’ha debatut, a més, un primer document de propostes per garantir una presència sòlida i
responsable de la institució del síndic local de greuges en la nova Llei de Governs Locals. I el Sr. Jordi Borja ens ha
il•lustrat sobre la difícil elaboració d’una proposta coherent pel govern del territori, permanentment avortada per
interessos partidistes.
Un total de 60 assistents hem participat en les Jornades, amb una valoració molt positiva (un 90% han considerat assolits
els objectius de les jornades).
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Jornades Locals sobre
drets humans a la
ciutat: “Drets dels
menors, detecció precoç
i treball en xarxa”
Les jornades, que es van celebrar els dies 17, 19 i 24 d’abril
al Centre Cultural “García Nieto”, organitzades pel Síndic
de Greuges, L’Ajuntament i Creu Roja, van posar de
manifest la importància del tractament individualitzat
dels infants al llarg del procés educatiu. El compliment
del dret a la igualtat d’oportunitats requereix la detecció
precoç dels possibles condicionaments personals o
socials dels infants. Va aparèixer amb gran claredat la
importància fonamental, en aquest sentit del període
0-3 anys.
Es va poder constatar la feina educativa important que
es realitza des dels nostres centres educatius, reglats
o complementaris, es va insistir en la necessitat de
treballar en xarxa i es va denunciar que determinades
retallades incideixen injustament en els infants
amb més dificultats, de forma directa o projectant
inseguretat en els centres i recursos que els atenen.

Es signa l’Acord social
contra la crisi 2012

El Síndic de Greuges de Cornellà vol destacar la
iniciativa municipal que implica un important conjunt
d’entitats de la ciutat i de partits polítics en la definició i
la concreció d’un Acord Social per afrontar la crisi.
Aquest acord parteix ja d’aportacions decidides per
l’Ajuntament, com la destinació de 1.350.000 € per a
obres i de 600.000 € per a serveis, en ambdós casos
amb contractació de persones en atur, la creació d’una
“Oficina de Mediació Hipotecària” o l’obertura d’una
“Botiga solidària” que canalitzarà l’accés de les famílies
necessitades a aliments necessaris.
Tanmateix s’obre ara un important treball per concretar
les 27 actuacions proposades.

El Síndic de Greuges seguirà amb gran interès tot aquest desenvolupament de l’Acord i, en la mesura de les seves
possibilitats, intentarà aportar idees i propostes que en facilitin la concreció i que permetin garantir-ne la màxima
efectivitat.

Segueix la indignació davant la crisi “sense fons”
El 15 de maig va fer un any de l’explosió del que es va qualificar d’indignació ciutadana davant els poders polítics
i econòmics. En aquell moment, la persistència de les acampades va fer pensar en importants repercussions en
l’estructura social, política i econòmica de la nostra societat.
Cal dir que en alguns àmbits, un bon plantejament de la mobilització ciutadana (penso en els desnonaments) ha
permès albirar canvis en els comportaments de jutges, bancs i polítics. Però les retallades han seguit produint-se,
generalment justificades per raons pressupostàries i no d’eficiència i bona administració, i sense que res permeti
esperar una reforma més democràtica dels poders i una represa econòmica significativa, si exceptuem el miratge
d’Eurovegas.
La indignació segueix creixent, però, prenent la forma d’importants manifestacions el passat mes de maig, o de
protestes menors contínues a nivell local. La gent senzilla està cada vegada més defraudada. Tant costa adonar-se
que cal fer alguna cosa?
Els Síndics de Greuges no podem dictar les mesures a adoptar. Però, al menys, hem de demanar una major
capacitat crítica dels poders. Cal reconèixer que algunes retallades sanitàries estan deteriorant el servei i l’atenció,
o repartint injustament les càrregues, com aquesta indiscriminada imposició de l’euro per recepta. Cal reconèixer
que algunes retallades en educació agreujaran el rendiment dels infants amb necessitats d’atenció individualitzada.
Cal donar sortida social als milers de pisos paralitzats, mentre els bancs son rescatats amb diners públics. Cal
generar confiança i impulsar iniciatives econòmiques no especulatives i de qualitat. Cal retallar encara més els
sous dels dirigents i les despeses suntuàries... Tant costa fer un canvi de veritat, fer un cop de puny a la taula?
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