
El Defensor de la Ciutadania participa al I Congrés Internacional de Defensors 
Locals, celebrat a Girona del 22 al 25 de novembre 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El I Congrés Internacional de Defensors Locals, celebrat del 22 al 25 de novembre a 

Girona, sobre el lema PENSEM GLOBALMENT, DEFENSEM LOCALMENT, ha 
aplegat un total de 200 congressistes, entre els quals hi ha hagut més de 60 sindicatures 

internacionals, d’11 països diferents. Després de compartir reflexions, coneixements i 

experiències al voltant dels continguts proposats al Congrés, aquests s’han ratificat a la 

Declaració de Girona, manifest sorgit en defensa dels drets de les persones.  

 

La Declaració de Girona: 

 

� Reivindiquem el paper dels síndics locals i els instem a organitzar-se 
internacionalment. 

� Reclamem la creació d’un marc legislatiu “clar i explícit” que “defineixi les 
funcions de la institució, la seva capacitat d’actuació i li garanteixi els 
recursos necessaris per al seu funcionament” 

� Reclamem un marc legal que consolidi aquesta institució de proximitat, 
demanant als responsables polítics i legislatius un “compromís ferm per 
incloure la institució en el marc legislatiu”, de forma que es faciliti i es 

promogui la implantació de les defensories locals” enteses com a mecanisme 

idoni per a la defensa, des de la proximitat, dels Drets de les persones. 

� Reivindiquem el paper de les defensories locals en un context “de desafecció 
institucional i de creixents dificultats” que fa imprescindible “recuperar i 
renovar un nou contracte social que reconciliï la societat amb els valors de 
la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia” 

 



A part, el document enumera les funcions que han de realitzar les sindicatures, com, per 

exemple, supervisar l’activitat de l’Administració i formular recomanacions per a la millora 

del seu funcionament. A aquestes funcions, però, s’afegeix la necessitat que les institucions 

s’ocupin també de “construir el caràcter de persones respectuoses amb els Drets humans”. 

Una altra de les conclusions fa referència a la necessitat d’instaurar una xarxa internacional 

de sindicatures locals establint una cooperació global. En concret, la petició es formula a 

l’Institut Europeu d’Ombudsman, l’Institut Internacional d’Ombudsman i la Federeació 

Iberoamericana de l’Ombudsman, que fins ara han centrat la seva activitat a nivell regional 

o estatal. 

 

Les primeres sessions del Congrés s’han centrat en analitzar la Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) al segle XXI i en el 

desenvolupament d’aquesta carta a les ciutats, a més de presentar alguns models i 

experiències d’aplicació i indicar quines són les línies vermelles dels Drets Humans en 

l’actualitat. També s’ha debatut el paper que han de jugar les ciutats com a refugi en 

moments com l’actual, marcats per l’arribada massiva a Europa de persones que fugen dels 

conflictes bèl·lics que es produeixen als seus països d’origen. 

 

En el Congrés hi han intervingut, entre d’altres, les personalitats rellevants següents : 

 

José Manuel Bandrés, magistrat del Tribunal Suprem. 

Álvaro Gil Robles, ex-Defensor del Pueblo, excomissari de Drets Humans del Consell 

d’Europa i director de la Fundación Valsaín. 

Carlos Constenla, president de l’Instituto Latinoamericano de Ombusdman (ILO).  

Hervé Carré, Médiateur de la Ville d’Angers. 

Héctor Hugo Montoya Cano, Personero de Cali (Colòmbia). 

Ignacio Sánchez Amor, diputat i president de la Comissió General de Democràcia, Drets 

Humans i Qüestions Humanitàries de l’OSCE-PA. 

Arantxa Díaz, experta en projectes de cooperació ens Drets Humans. 

Katarina Žeželj, Ombudswoman de Belgrad (Sèrbia). 

Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

Miquel Pajares, president de la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats. 

Ahmed Galai, membre de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, integrada en el Quartet 

de Diàleg per la Pau. Premi Nobel de la Pau 2015. 

 

La inauguració del Congrés va ser a càrrec del M.H. Sr. Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat de Catalunya. Va clausurar el Congrés la Hble. Senyora Meritxell Borràs, 
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, junt amb el Il·lm. Sr. Lluís M. Corominas, president en funcions del Parlament 

de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 


