
Josep Ibars, tresorer de la nova junta directiva del Fòrum 
de síndics i defensors de Catalunya  (26 març 2015) 

 
 
El Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú forma part com a tresorer de la 
nova junta directiva de l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
locals de Catalunya. 

 

 

 
Els síndics i defensors locals de Catalunya han escollit el passat 26 de març a Ramón Llorente, 
Defensor de la Ciutadania de Girona, com a president del FòrumSD, una associació sense ànim de 
lucre formada pels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores dels Ajuntaments de Catalunya.  
La resta de components de la Junta directiva i membres de l’equip que presideix el Sr.  Ramón 
Llorente, són: Joan Barrera (vicepresident - Cornellà de Llobregat), Pere Pagès (secretari - Reus), 
Josep Ibars (tresorer - Vilanova i la Geltrú), i els vocals: Bertrand Hallé (Palafrugell), Carles 
Dalmau (Sant Boi de Llobregat), Rosa M. Sánchez (Igualada), Josep Giné (Lleida) i Fernando 
Oteros (Santa Coloma de Gramenet). 
 
Els objectius del FòrumSD són promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, 
facilitar la seva extensió i implantació als municipis, i el desenvolupament de models de treball i 
d'actuació conjunts; així com disposar d'una xarxa de coordinació, suport, intercanvi i 
assessorament entre les sindicatures. Així, l'associació dóna suport a la tasca dels síndics i 
defensors locals de protecció i defensa dels drets de les persones.  
 
La XVII Trobada – Assemblea del FòrumSD celebrada el passat 26 de març a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramanet va servir perquè els 40 síndics i defensors membres votessin la nova 
Junta Directiva, que assumirà aquest servei pels propers dos anys.  
 
Al seu discurs de presentació del seu projecte per als propers dos anys de mandat com a 
president, el Sr. Llorente ha destacat que les sindicatures locals "no som instàncies jurídiques, ni 
un element o annex, o un apèndix més de la burocràcia municipal. No som ni jutges ni fiscals.  
Acatem el dret i les normes, però en les nostres recomanacions, que no sentències, busquem la 
justícia i apliquem l’equitat, exercint la nostra autoritat en front del poder". 

Quant al propi FòrumSD, ha destacat els objectius com a "...punt de trobada, d’intercanvi 
d’experiències, de col�laboració, de treball i formació en comú, per facilitar la nostra feina, millorar 
les nostres capacitats i fer més efectiva la defensa dels drets de les persones" sense voler ser cap 
sobreestructura ni grup de poder. 

A Catalunya hi ha un total de 42 pobles i ciutats que disposen d'un defensor o defensora 
municipal. En termes de població, més d'un 54% de ciutadans poden accedir a aquesta institució 
de defensa dels drets de les persones, que desenvolupa les seves funcions des de la proximitat i 

en l'àmbit de l'administració local.  


