
 
 
Els sotasignats, Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, des 
de la nostra funció de garants dels drets humans als nostres municipis, i a la vista dels 
greus fets que s’estan produint en moltes de les nostres poblacions que clarament 
pertorben els drets i les llibertats de la ciutadania, 
 
Manifestem: 
 
El nostre rebuig cap a qualsevol tipus d’acció clarament contrària als drets fonamentals 
recollits constitucionalment i estatutària, i que pugui ser antagònica al que recullen els 
tractats internacionals ratificats pel propi Estat espanyol, com ho són la Declaració 
Universal dels Drets Humans de 1948 i el Conveni Europeu de Drets Humans. 
 
És per això que la crida a declarar de càrrecs electes, així com la retenció de treballadors 
públics i privats, creiem que no afavoreixen en absolut al diàleg.  
 
Considerem que aquestes mesures posen en perill, directament, les llibertats 
d’expressió i d’informació, quan resulta que aquests drets són les bases que han de 
sostenir qualsevol model polític democràtic, això sense entrar a valorar que tota acció 
judicial, així com qualsevol acció encaminada a combatre fets delictius, ha d’estar 
inspirada pel principi de proporcionalitat, tal i com queda recollit en l’art. 5è del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal. 
 
La defensa dels drets és la funció més bàsica que compartim els Síndics, les Síndiques, 
els Defensors i les Defensores locals de Catalunya; per tant, condemnem qualsevol 
acció que pugui impedir l’exercici ple d’aquests drets, i manifestem públicament que 
seguirem treballant per garantir-los. 
 
Respectem la pluralitat social, però volem expressar la importància que tenen els drets 
aconseguits amb molts esforços per aquelles persones que ens han precedit. 
 

 
Manel Pou – Defensor del ciutadà d’Arenys de Mar 
Mercè Balasch – Defensora del vilatà/vilatana d’Argentona 
Armand Soler – Sindic Defensor de Badalona 
Ma Assumpció Vila – Síndica de greuges de Barcelona 
Joan Martínez – Sindic municipal de greuges de Gavà 
Ramon Llorente – Defensor de la ciutadania de Girona 
Rosa Ma Sánchez – Síndica de greuges d’Igualada 
Lluís Martinez Camps – Síndic Personer de Mollet del Vallès 
Angel Rubio – Sindic municipal de greuges de La Seu d’Urgell 
Milagros Calleja – Síndica de greuges de Rubí 
Josep Escartin – Síndic municipal de greuges de Sabadell 
Montserrat Canadell – Defensora del ciutadà de Salt 
Jaume Clavell – Síndic de greuges de Sant Cugat del Vallès  
Josep Rius – Síndic municipal de greuges de Sant Feliu de Guíxols 
Júlia Latorre – Síndica municipal de greuges de Sant Feliu de Llobregat 
Carlos Villagrasa – Defensor de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet 
Ma Gloria Valeri – Síndica municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Carles Dalmau – ExSíndic municipal de greuges de Sant Boi de Llobregat 
Montse Moreno – Ex Sindica municipal de greuges de Vilanova del Vallès 
Fernando Oteros – ExDefensor de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet 
 


