
BARCELONA ACOLLIRÀ, A L’OCTUBRE, EL CINQUÈ 

ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES LOCALES 

Una seixantena de síndics i tècnics reflexionaran entre el 3 i el 5 d’octubre sobre el 

paper dels ombudsman en temps de crisi 

Eugeni Gay, Carlos Jiménez Villarejo, Carme Trilla, Antón Costas i Albert Florensa 

seran els principals ponents de les jornades de treball   

Barcelona acollirà, els dies 3, 4 i 5 d’octubre, el cinquè Encuentro Estatal de Defensores 

Locales. La trobada, que reunirà una seixantena de síndics i tècnics provinents de tot 

l’Estat, vol convertir-se en un espai de reflexió sobre el paper dels defensors locals en 

temps de crisi. Les jornades comptaran amb la participació de l’exvicepresident del 

Tribunal Constitucional, Eugeni Gay; l’exfiscal anticorrupció, Carlos Jiménez Villarejo; la 

responsable del Servei de Mediació en l’Habitatge de Càritas i exsecretària d’Habitatge de 

la Generalitat, Carme Trilla; el catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de 

Barcelona, Antón Costas, i el professor de la Càtedra d’Ètica de l’Institut Químic de Sarrià  

Albert Florensa. 

La reunió s’iniciarà el dimecres 3 d’octubre, a les 18.30 hores, amb la inauguració al Saló 

de Cròniques de l’Ajuntament. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, presidirà l’acte, que 

comptarà també amb la presència de la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, i la presidenta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 

de Catalunya, Glòria Valeri. La conferència inaugural, “Desigualdad y modelo social”, serà 

a càrrec d’Albert Florensa. 

L’endemà, el 4 d’octubre, el Centre de Cultura Contemporània es convertirà en l’escenari 

d’una taula rodona sobre “Derechos y estado del bienestar”, en què participaran Antón 

Costas, Carlos Jiménez Villarejo i Carme Trilla, i d’unes sessions de treball que tindran 

com a eixos “El defensor local ante la exclusión social”, “Experiencias de modificación de 

las prioridades presupuestarias municipales en tiempo de crisis” i “Experiencias de 

dinamización de las defensorías”. Després de dinar, Eugeni Gay pronunciarà la 

conferència “Derechos fundamentales y la asignación equitativa de los recursos públicos” 

a l’Hotel Catalonia Ramblas. 



El 5 d’octubre, el Encuentro Estatal de Defensores Locales es traslladarà al Parlament de 

Catalunya, on els síndics seran rebuts per la seva presidenta, Núria de Gispert. 

Posteriorment, l’adjunt a la síndica de Barcelona, Marino Villa, presentarà la ponència 

“Importancia, utilidad y eficacia de las defensorías en tiempo de crisis”. La trobada 

acabarà amb la presentació de les conclusions al mateix Parlament.   


