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Fotografia dels membres de la nova junta del Fòrum de síndics i síndiques de Catalunya

Es reuneixen a Cornellà els
Síndics de Greuges del Baix
Llobregat
El passat dia 6 d’abril es van reunir a Cornellà els Síndics de Greuges
del Baix Llobregat. Hi van assistir, juntament amb el Síndic de Cornellà
i amfitrió de la trobada, Sr. Frederic Prieto, el Sr. Magí Boronat, Síndic
de Sant Feliu de Llobregat, el Sr. Carles Dalmau, Síndic de Sant Boi, el
Sr. Vicenç Mazón, Síndic de Viladecans, i va excusar la seva assistència el
Síndic de Gavà, Sr. Enric Querol.
Aquesta trobada dels síndics de la comarca és una activitat periòdica,
que va començar a Cornellà l’any 2009, que es realitza cada 5 ó 6 mesos
en una o altra de les localitats amb Síndic, amb l’objectiu de compartir
i intercanviar les diverses experiències a nivell local i de coordinar, si
calgués, alguna actuació d’àmbit comarcal.
Tal com ja va fer el curs passat (2009-2010), el Síndic de Greuges ha iniciat una
ronda de contactes amb els directors dels diversos IES (públics i concertats),
per conèixer de prop la situació de la comunitat educativa i les principals
preocupacions que estan afrontant.
Les principals qüestions que ocupen el Síndic de Greuges son aquelles que poden
repercutir en la correcció dels desequilibris en la formació de determinades
persones, evitant el seu fracàs personal i escolar, les que fan referència a
la detecció precoç i el tractament de la violació de drets d’alguns infants i
adolescents i, evidentment, la incardinació dels joves en la comunitat local.
Però cal dir que, fins el moment, la preocupació dominant en les entrevistes
del Síndic es la repercussió en els IES de les retallades indiscriminades que
se’ls ha anunciat. En alguns casos, si es confirmen, podrien suposar un seriós
detriment en la qualitat del funcionament dels centres.
D’altra banda, el Síndic constata novament la insuficient eficàcia, estabilitat i

En la reunió del dia 6, els síndics van ser abastament
informats pel Sr. Prieto, vicepresident del “Fòrum de
Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya”,
de les actuacions de la seva Junta, recentment elegida en
l’Assemblea de Sta. Coloma de Gramenet, entre les quals
destaquen les gestions iniciades amb la Presidenta del
Parlament de Catalunya i diversos Grups parlamentaris a fi
de ser consultats en el seguiment de les Administracions i
en l’activitat legislativa, l’aprovació d’un manifest sobre els
problemes provocats a molts ciutadans per la impossibilitat
de pagament de les hipoteques, els contactes amb diverses
institucions i la preparació d’un encontre estatal de
defensors locals a Granada.
També van preparar l’articulació de la presència mensual
de síndics de la comarca a Esplugues Televisió.
Els Síndics van ser rebuts per l’Alcalde de Cornellà, Sr.
Balmón, i van participar en el programa “Defensor de les
persones” de Radio Cornellà.

El Síndic s’entrevista amb
els directors d’IES de
Cornellà
amplitud de les diverses assistències socials que haurien
de ser adreçades a alguns alumnes i les seves famílies. El
redimensionament dels Serveis Socials de Base reclamat
pel Síndic en els seus Informes de 2009 i 2010 al Ple
de l’Ajuntament, així com la revisió de la dispersió de
serveis produïda per les duplicitats administratives i
la consolidació d’alguns serveis essencials d’educació
especialitzada ( La Carena, El Llindar...), hauran de ser
un dels objectius del Síndic local en els propers temps.

III Jornades locals sobre els drets
humans a la ciutat
Ja fa tres anys que Cornellà, ciutat signant de la “Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”,
celebra aquestes Jornades per revisar el compliment a la
ciutat dels compromisos de l’esmentada carta, que va ser
aprovada l’any 2000 a la ciutat francesa de Saint Denis.
Aquestes Jornades van ser una iniciativa del Síndic local
de Greuges l’any 2008, recentment nomenat, secundada
pel propi Ajuntament de Cornellà i per la Creu Roja de
Cornellà. Cada any s’escull un dels temes inclosos en els
compromisos de la “Carta” com a contingut temàtic de les
Jornades.
Aquest any, coincidint amb el centenari de la Creu Roja
local i amb una exposició patrocinada per la pròpia Creu
Roja, que va ser instal.lada a la Biblioteca Central, el tema
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de les Jornades ha estat “Una Ciutat per la Pau” i ha comptat
amb ponències dels Srs. Jordi Izquierdo, Gerent de la fundació
“Utopia”, Antoni Bruel, Coordinador General de la Creu
Roja Espanyola, Carles Navales, Editor de “La Factoria”,
i Jaume Castro, Responsable de la Comunitat de Sant Egidi
de Barcelona. L’alcalde de la ciutat, Sr. Balmón, va cloure
les Jornades, que es van celebrar a la sala d’actes del Centre
Cultural “Joan N. García-Nieto”.
En definitiva, es tractava de preguntar-se com podem contribuir
a la pau des de la ciutat: com ens relacionem dins de la ciutat?
Com es concreta la solidaritat en la nostra ciutat? Com es
garanteix la igualtat? Quins compromisos de cooperació pel
desenvolupament i per la pau hi assumim? Quina és la nostra
cultura de la pau?

El manifest:
en defensa al dret a l’habitatge
Vivim en un estat que es defineix a la Constitució com a estat social i democràtic de dret i que propugna com
a valors superiors la llibertat, la justícia i la igualtat. I segons l’article 9 de la mateixa constitució, correspon als
poders públics remoure els obstacles que n’impedeixen o en dificulten el seu assoliment.
L’article 47 de la Constitució disposa: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders
públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest
dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació”.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya manifesta a l’article 26 que: “Les persones que no disposen dels recursos
suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per
llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis”.
Les conseqüències de la greu crisi econòmica estan provocant drames personals, familiars i socials, vinculats
a situacions d’atur i pèrdua d’habitatges.
Son moltes les veus que s’han aixecat denunciant la inadequació de l’actual legislació hipotecària, que lluny
de garantir la igualtat de les parts i la justícia, desequilibra la situació, en cas d’impagaments d’hipoteca, a
favor de bancs i caixes.
En els últims dos anys, i no s’atura, milers de famílies i persones han estat desposseïts del seu habitatge, i
a més es veuen abocats a seguir com a deutors de les institucions financeres, malgrat haver perdut el seu
habitatge.
Aquest drama social requereix de decisions polítiques valentes, justes i solidàries. I l’estem vivint tots els
síndics, sindiques, defensors i defensores als nostres pobles i ciutats, i no podem tancar els ulls, ni romandre
en silenci o insensibles.
Per això, des del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, exercint la nostra
responsabilitat en defensa dels drets de la ciutadania, volem cridar l’atenció dels poders públics sobre aquest
drama social que fa referència a l’execució de les hipoteques sobre els habitatges de milers de persones, tot
reclamant una modificació legislativa més protectora de la ciutadania i del seu dret a un habitatge digne, sigui
establint la dació en pagament, com han fet en d’altres països del nostre entorn i cultura, sigui adoptant altres
mesures protectores del dret a l’habitatge, tot impedint les clàusules abusives o els privilegis que afavoreixen
les entitats financeres en front de la ciutadania.
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