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Crec que en pocs casos un síndic de greuges ha necessitat tan poc 
que el presentin, així que seré molt breu, perquè em sembla que 
tots sabem què ha fet i què fa en Rafael Ribó des de la Sindicatura 
de Greuges.

No tenim números ni dades, però segur que el síndic gaudeix 
d’un índex de popularitat molt més alt que molts dels nostres polí-
tics actuals, la gent el coneix i el reconeix, sobretot la gent del carrer, 
que sap que hi ha una institució accessible que es diu Sindicatura de 
Greuges a Catalunya. Avui em mirava el web i veia que les noves 
tecnologies estan al servei de la Sindicatura i del síndic.

També us puc ben assegurar que és altament popular, reco-
negut, respectat i temut per les administracions públiques. L’Ad-
ministració pública sap que la Sindicatura de Greuges funciona i 
que té un pes i un paper molt important que s’ha anat guanyant 
al llarg dels anys.

De tota manera, intentaré anomenar quatre trets bàsics del 
perfil del síndic de greuges que va ser escollit per tres cinquenes 
parts pel Parlament de Catalunya, l’any 2004, per un mandat 

de cinc anys que s’acaba a finals del 2009. En Rafael Ribó és 
doctor en Ciències Polítiques i Econòmiques per la Universitat de 
Barcelona, màster en Ciència política per la New School for Social 
Research de Nova York, professor a moltes universitats del país i 
de l’estranger. Evidentment, té un perfil polític que tots coneixem: 
activista des dels anys de la dictadura, des del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona. El 1977 va participar 
en el Congrés de Cultura Catalana. L’any 1986 es va convertir en 
secretari general del PSUC i l’any 1987, en president d’Iniciativa 
per Catalunya. Va ser diputat al Parlament de Catalunya fins el 
2001 i al Congrés dels Diputats fins el 1995.

L’any 2006, ja com a síndic de greuges, va ser anomenat 
director de l’Institut Internacional d’Ombudsman, l’organisme que 
reuneix tots els síndics de greuges a escala internacional. 

Per tant, el síndic de greuges reuneix molts elements: un perfil 
acadèmic, un perfil polític i una trajectòria a la Sindicatura que 
ja és llarga.

Per acabar, només vull recordar que el lloc web de la Sindicatu-
ra, que s’ha convertit en un instrument molt important d’aquesta 
institució, en descriu la missió: garantir el dret de les persones a 
la bona administració.

Aquestes paraules ho diuen tot, tenen un significat profund. 
El dret a la bona administració és, en la meva opinió, una qüestió 
fonamental, un dret no sempre reconegut a la nostra societat. 

* Conferència organitzada per Tribuna Oberta Vilafranca, que va tenir lloc el 4 de desembre de 2008 a l’Hotel Domo de Vilafranca del Penedès.

Resum
En aquesta entrevista organitzada per Tribuna Oberta, Rafael Ribó, síndic de greuges, fa un repàs de les funcions 
principals de la Sindicatura i del tipus de queixes que reben. Segons el síndic, davant una crisi econòmica i per tal de 
defensar els drets de les persones, cal afrontar tres reptes vitals, com són l’educació en valors, la cohesió social, amb el 
rerefons de la immigració, i la cura de la gent gran. D’altra banda, reflexiona sobre el paper del síndic en la protecció 
dels infants i també constata les dificultats amb què es troba l’Administració per a aplicar lleis tan bàsiques per als drets 
socials com la Llei de dependència. A més a més, a partir d’informes efectuats, constata la clara fractura digital que pateix 
Catalunya, l’absurditat de certs tràmits administratius i la necessitat d’agilitar-los mitjançant la signatura electrònica. 
Finalment, el síndic fa referència a les noves competències que tindrà la seva institució amb el nou estatut.

 

Paraules clau
síndic de greuges, drets, valors, lleis, cohesió social 
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A més, la Sindicatura ha demostrat una gran voluntat d’obrir-
se a la societat. El Síndic és el model d’una institució oberta, 
accessible a tothom, amb campanyes de publicitat que es poden 
veure als llocs més diversos, com ara al metro de Barcelona. Per 
tant, una Sindicatura oberta, modèlica, que m’atreviria a dir que 
s’ha convertit en referent de moltes sindicatures, institucions i 
administracions.

La seva eina principal, diu el web, és la persuasió. No sanciona 
ni sentencia, persuadeix. Això és el màxim que es pot dir d’una 
institució: que no sanciona, sinó que persuadeix, i a més té poder. 
Sense dir res més, dono la benvinguda al síndic de greuges.

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

És un honor parlar des d’aquesta tribuna i fer-ho en el format 
d’entrevista, de la mà de l’Adela Ros i al Penedès, que és de les 
comarques de Catalunya que em té més enamorat. A més com-
provo, quan hi duc amics i col·legues de més enllà de les nostres 
fronteres, que estan d’acord amb la meva impressió, tant del vi 
(que ara, per descomptat, es troba arreu, però aquí per excel-
lència) com de la humanitat i l’equilibri que té aquesta comarca 
i que demano a tothom del Penedès que mantingui. Dit això, 
quedo a la vostra disposició per a l’entrevista.

Entrevista

Pregunta

La Sindicatura de Greuges ha fet una aposta territorial molt impor-
tant: s’ha apropat al territori. No només ha estat accessible, sinó 
que crec que ha fet un intent de conèixer la realitat de tot Cata-
lunya. Si us plau, digui’ns alguna cosa sobre la realitat d’aquesta 
zona, sobre els temes que la Sindicatura coneixeu més. Quina 
valoració en podríeu fer?

Resposta de Rafael Ribó

Quan se’m fan preguntes sobre l’estat de la qüestió a Catalunya, 
jo sempre subratllo que el Síndic de Greuges no és l’observatori 
universal dels drets de Catalunya, sinó l’observatori de les queixes 
que es fan sobre els drets de Catalunya. En donaré un exemple: 
quan va haver-hi la problemàtica de rodalies de RENFE, que també 
va afectar el Penedès, va haver-hi desenes de milers d’afectats. 
Al Síndic de Greuges, que no és competent en la matèria, perquè 
encara falta el traspàs que inclou el nou estatut, n’hi van arribar 
centenars. D’una banda podríem dir: “Home, no són gaires!”. De 
l’altra, cal lloar l’encert, la valentia i el sentit democràtic dels qui es 
van queixar. I hi hauria d’afegir, amb una gran incorrecció política, 
que és una llàstima que qui és ben competent en la matèria no 
es manifestés .

Del Penedès diria que, en general, pel que arriba al Síndic de 
Greuges, dóna una imatge molt similar a la d’altres comarques 
de Catalunya que tenen el mateix equilibri entre concentracions 
urbanes, com Vilafranca, i una dimensió rural. La queixa més 
habitual ha estat sempre el procediment administratiu, el que 
vulgarment anomenaríem burocràcia, que correspon a entre el 
22 i el 24% de les queixes que rebem. És clar que segurament és 
una de les comarques que darrerament ha estat més afectada per 
la mobilitat, però per allò que arriba a la Sindicatura no la sabria 
diferenciar de qualsevol altra comarca similar de Catalunya. Això 
vol dir que el volum de queixes depèn del nombre d’usuaris dels 
serveis administratius.

Per acabar voldria dir que la Marina Geli, la Consellera de Salut, 
és l’autèntic institut del cens de Catalunya i sap millor quants som, 
perquè és qui distribueix les targetes sanitàries que donen accés 
gratuït a tot el sistema públic de salut. Som gairebé 8 milions, no 
pas 6. Evidentment, al Penedès hi pot haver, en nombre, moltes 
queixes de salut, perquè és un servei universal, com l’educació. I 
també diria que al Penedès, com a altres comarques, augmenten 
les qüestions que afecten el consum en general, i en particular 
els temes de telefonia i altres serveis que avui donen companyies 
privades, però amb un sentit d’interès general.

Pregunta

Estem entrant en moments difícils, en una època de recessió eco-
nòmica, que pot suposar, per a moltes persones, veure’n els drets 
fonamentals vulnerats. Voldria demanar-li que fes una valoració 
general de l’estat de la qüestió. Encara que acaba de dir que la 
Sindicatura no pot fer anàlisis generals perquè només en fa d’allò 
que li arriba, com creu que ens agafa aquest moment de recessió 
econòmica, de crisi econòmica, i, per tant, social, amb relació als 
drets de les persones?

Resposta

És una gran pregunta d’un abast que em desborda i que, no només 
per limitacions institucionals, sinó per capacitats intel·lectuals, no 
puc contestar de forma plena, ni molt menys. Jo diria que, en 
primer lloc, pel que afecta al Síndic, i això ens ho pregunten so-
vint, en aquestes darreres setmanes o mesos no hi ha hagut cap 
increment de determinades queixes pel fet de la crisi, de l’aturada 
econòmica, de la baixada del consum, etc. Ens pregunten, per 
exemple: “Ja us ha arribat el problema de Nissan o el problema 
de la Seat? O el de Ficosa?”. Les relacions entre treballadors i 
empresaris són privades i no pertanyen al Síndic. Un expedient 

El Síndic de Greuges no és l’observatori 
universal dels drets de Catalunya, 

sinó l’observatori de les queixes que es fan 
sobre els drets de Catalunya
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de regulació d’ocupació (ERO) podria arribar al Síndic arran d’una 
mala gestió per part de l’Administració, però no ens ha arribat 
cap cas producte de la crisi. Bastant temps abans de la crisi, sí 
que n’havien arribat. Volen saber si tenim moltes queixes, o un 
augment de queixes significatiu en temes socials? Sí. No pas per 
la crisi, sinó d’abans de la crisi. Si tenim queixes per la Llei de 
dependència, per exemple, o pel catàleg de serveis socials que 
es deriven de les lleis socials de Catalunya? Sí. Són temes que, 
evidentment, tenen un vessant relacionat amb la crisi, però el 
causant no n’és la crisi. Si ens arriba una preocupació? Sí. Abans 
comentava quan vaig venir a l’Institut de Batxillerat de Castellar 
del Vallès. A l’institut hi havia públic general, gent de les entitats 
culturals, i les preguntes dels estudiants de 16 anys se centraven, 
pràcticament totes, en com ens afectaria la crisi i com afectaria 
els estudiants. Això és una opinió que jo, com a Rafael Ribó, puc 
tenir molta voluntat d’expressar, però que no puc expressar com a 
síndic de greuges. I per tant, aquí torno a la meva ignorància i a la 
meva funció: qui hauria de respondre són les institucions d’anàlisi 
acadèmica, d’investigació social i sobretot de govern.

Com ens agafa, aquesta crisi? Jo diria que la nostra societat té 
uns reptes molt seriosos independentment de la crisi, però que la 
crisi pot agreujar. I com a síndic sí que puc dir amb autoritat que no 
ens estem enfrontant amb prou força a aquests reptes. Jo sempre 
dic que ens afecten tres reptes precrisi als quals la crisi donarà més 
empenta. Un repte que sembla que fugi d’estudi són els valors. No 
parem prou atenció, ho dic amb molta modèstia, a l’educació en 
valors. Els valors que formen la gent i, especialment les generacions 
que tenen molts més mitjans dels que nosaltres vam tenir, però que 
tenen moltes més dificultats a causa de la confusió de valors d’avui 
dia. Hi ha molta més tendència a la comoditat.

El segon gran repte és la cohesió social, especialment arran de 
les recents allaus de gent d’altres contrades. Ho diré amb l’exemple 
del darrer informe que ha fet el Síndic de Greuges de Catalunya: 
aquest país es pot enorgullir de la seva política d’immersió, que 
és molt bona i, a més, ha passat pel sedàs del Tribunal Constitu-
cional dues vegades. Va ser un gran encert evitar que les escoles 
separessin nens i nenes per raons lingüístiques, però cal vigilar 
que no segueixi augmentant l’escola segregada. Es podria dir 
que només n’hi ha a llocs molt concrets i que ho volen tant els 
autòctons com els immigrants, però la segregació augmenta. Si 
deixem que aquesta tendència continuï, entrarem en contradicció 
amb el que significava l’impuls en ferm d’una política d’immersió 
lingüística.

El tercer gran repte, que en un context de crisi també empit-
jorarà, però que ja existia, és el de la gent gran. Cal tenir-ne cura, 
tractar-los bé. Són la gent que ha fet aquest país. Ens poden donar 
molt, són gent que pot aportar moltíssima experiència, però estem 
instal·lats en una dinàmica, també en les polítiques públiques, 
que sembla que només es dedica a deixar-los aparcats, i ja em 
perdonareu la brevetat i per tant la simplificació. 

Aquests tres grans reptes, dels quals la Sindicatura ha redactat 
informes i estudis monogràfics, són els que més es relacionen 
amb la pregunta de com n’estem, de preparats, per fer front a 
la crisi.

Pregunta

Hi ha un altre grup que no ha esmentat fins ara, del qual sé que 
la Sindicatura de Greuges té i ha tingut una cura molt especial. 
Em refereixo als infants, als més petits, als menors. Com és en 
aquests moments la realitat dels menors, que també són un grup 
altament desprotegit?

Resposta

La Sindicatura va tenir molt de ressò mediàtic arran de dues his-
tòries tràgiques i tristes: la primera la de l’Alba; la segona, la de la 
Clàudia. La primera va ser aquella nena que va entrar en coma a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron després que el seu cas hagués passat 
per vint-i-dos serveis administratius sense que ningú detectés que 
estava en alt risc de tenir el final que va tenir. Ara hi ha admi-
nistracions que ens donen la raó, però abans no ens la donaven. 
Per sort, es tracta de casos extrems, gravíssims, que han servit, 
per exemple, perquè sota l’impuls de la institució del Síndic de 
Greuges avui hi hagi un protocol molt detallat de tractament de 
situacions de risc. Però això no és, ni molt menys, el gruix central 
de la pregunta. Jo sempre dic que primer hem d’amoinar-nos per 
l’Alba, per la Clàudia i per qualsevol cas que hi pugui haver ara 
mateix i que pot ser imprevisible, perquè a algú se li creuen els 
cables i agredeix un infant. Amoïnem-nos, en general. Torno al 
primer repte del qual he parlat quan responia a la pregunta sobre 
la crisi: els valors que reben actualment els nostres infants. És la 
primera qüestió. Aquests valors depenen dels grans i, per tant, 
hem de posar molt més l’accent en unes polítiques educatives, 
informatives, comunicatives i relacionals que donin valor al crei-
xement en l’aprenentatge i en l’educació cívica.

Hem de posar molt més l’accent 
en unes polítiques educatives, informatives, 
comunicatives i relacionals que donin valor 

al creixement en l’aprenentatge 
i en l’educació cívica 

Crec que la societat encara no ha superat aquell estadi, i tor-
no a ser esquemàtic, del “nen, calla!”. Els infants i els menors 
tenen drets molt importants, i no només ho diu la Convenció 
Internacional de Drets dels Infants de Ginebra, reconeguda per 
tots els estats democràtics com l’Estat espanyol, sinó qualsevol 
persona que treballi seriosament en aquest camp. Reconèixer 
aquests drets vol dir fer polítiques públiques de cara als infants 
que creïn àmbits de participació. El Síndic va fer un estudi sobre la 
violència entre iguals, allò que anomenem bullying: els conflictes 
que es produeixen a les escoles entre nens i nenes, la causa del 
suïcidi d’un noi del País Basc, a Ondarribia. Vaig anar al País Basc 
amb l’ararteko. Digueu-me ingenu, però ens va sorprendre que la 
resposta unànime dels joves amb qui vam parlar era demanar-nos 
normes, límits: ens demanaven saber fins a on podien arribar. Per 
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tant, potser de vegades hem pecat de massa permissivitat i això 
té molt a veure amb la reacció i alhora amb poder decidir. 

Jo crec que, sobretot ara que el Parlament discutirà un projecte 
sobre educació, hauríem de saber incorporar els infants o menors, 
des de la dimensió educativa o valorativa, com la primera prioritat 
en l’esforç que han de fer els legisladors primer i, després, els qui 
hagin d’aplicar aquesta legislació. I ja que, en general, la societat 
és molt sana i també ho és aquest sector en concret, és ben clar 
que hi ha mesures que poden multiplicar aquest estat positiu i que 
valdria la pena posar-les en marxa.

Pregunta

Parlant de lleis, tinc la sensació que parlem molt de lleis, de lleis 
noves: la nova Llei d’educació, la Llei de dependència, però, per 
què la nostra societat falla a l’hora d’aplicar aquestes lleis? Al-
menys, aquesta és la meva visió. No sempre tenim tot l’aparell 
administratiu a punt, ni els recursos per fer allò que hem aprovat 
nosaltres mateixos com a societat. Oi que això també és un gran 
repte per als drets de les persones?

Resposta

Sí. Suposo que m’ho pregunta pensant en una llei en concret. 
Si no, ja poso l’exemple jo. Parlem d’una llei, ben actual, que 
genera l’efecte que ha descrit: la Llei de dependència. La Llei de 
dependència és una llei molt positiva, igual que la Llei de serveis 
socials de Catalunya, ja que representa un pas, que per a nosaltres 
és nou (altres democràcies més avançades que la nostra ja l’havien 
fet), d’uns principis rectors, definidors, el que anomenem drets 
socials, a reconèixer drets individuals sobre el tema social. És un 
canvi substancial. Els poso un exemple: podem dir que tothom té 
dret al treball, però ningú pot anar a un jutge i exigir que li doni 
feina si no en té. El dret al treball és un principi. És el mateix cas 
que si diem que tothom té dret a la salut: si no hi ha una llei de 
salut que reconegui en què es tradueix, el principi per si sol no va 
enlloc. I ara, en el camp social, la Llei de dependència ha reconegut 
uns drets que es poden reclamar davant dels tribunals. De tota 
manera, tot i que és una llei molt positiva, segurament no es va 
preveure l’univers que afectava, tal com comencen a reconèixer 
els governants mateixos. Els estudis econòmics d’aquesta llei, que 
preveien X beneficiaris, han de multiplicar per Z, és a dir, per molt, 
aquella xifra que s’havia calculat inicialment. Com vam dir en una 
resolució del Síndic, no s’havien previst els serveis administratius 
necessaris per fer front a les demandes que genera aquesta llei, 
i això explica retards absolutament inacceptables: des de qui va 
presentar la sol·licitud fa un any i mig i ha mort, fins qui la va 
presentar fa un any i mig i encara no se li ha fet ni la primera 
valoració. Encara manquen instruments de formació del personal 
que ha d’aplicar aquesta llei, manca una coordinació més gran 
entre les administracions, bàsicament l’autonòmica i la local, que 
han d’aplicar aquesta llei, des de la valoració fins als programes 

d’atenció individuals. I, evidentment, això s’agreuja ara que les 
arques públiques, a causa de la crisi, recapten menys i hi ha un 
debat, en el qual el Síndic no hi ha d’entrar ni hi entrarà, com el 
del finançament, que també incideix de ple en aquest assumpte. 
En tot cas, com que totes aquestes qüestions ja existien abans 
que es fes la llei, dedueixo que això vol dir que, de vegades, es 
fan lleis sense previsió. Torno a dir que és una llei positiva, que 
tant de bo poguéssim anar consolidant, però que avui ja evidencia 
tots aquests defectes. 

La Llei d’educació encara és un projecte i està tot just a l’inici 
del debat parlamentari. Per tant, nosaltres no n’hem d’opinar. Si 
de cas, si el Parlament ens ho demana per a consultar-los, podem 
aportar els informes que hem fet sobre temes que toca el projecte 
de la Llei d’educació. Pel que fa a la resta de lleis, costaria una mica 
més trobar-ne cap de tan emblemàtica com la de dependència 
que ens servís per a respondre la pregunta.

Pregunta

Des des del municipi de Vilafranca, li volia preguntar sobre una 
qüestió que té a veure amb la immigració. No puc estar-me de 
fer-li aquesta pregunta, perquè la immigració ha estat justament 
el tema que jo més intensament he treballat des de l’Adminis-
tració. La pregunta és sobre l’empadronament, un dels passos 
fonamentals que els nouvinguts, els nous ciutadans que arriben 
a les nostres ciutats, als nostres municipis, fan per fer acte de 
presència. Per tant, també és un acte de reconeixement. Sabem, 
perquè la Sindicatura ha fet algun informe sobre aquest tema, que 
hi ha criteris molt diversos en l’empadronament dels nouvinguts. 
Els ens locals, les administracions locals, han tingut, històricament, 
postures ambivalents en aquest moment de reconeixement de 
la presència de les persones immigrades que arriben als nostres 
municipis, bé sigui temporalment o amb un projecte definitiu. 
Es continuen produint aquest tipus de situacions? Quins plans o 
quines actuacions preveu fer o està fent la Sindicatura de Greuges 
sobre aquest tema?

Resposta

Hem rebut i encara rebem queixes de gent que es veu afectada 
per la gestió, possiblement incorrecta, del padró en la immigració. 
En aquest àmbit Catalunya té poques competències, però molta 
problemàtica. O sigui, que és un d’aquests desequilibris que el 
darrer estatut ha evidenciat encara més, i ja veurem què passa 
amb la sentència del Tribunal Constitucional. Això també afecta 
el Síndic. Els meus predecessors, començant per en Frederic Ra-
hola, amb molt bon criteri, accedien a solucionar problemes de 
la immigració quan hi havia reagrupaments familiars, permisos 
de treball, etc. Nosaltres anàvem fent fins que una visió, al meu 
entendre, totalment absurda i estreta per part d’alguns gover-
nants i d’algun defensor i, en concret, tant de la delegació del 
Govern a Catalunya com del mateix defensor del pueblo, va tallar 



6© Rafael Ribó, 2008
© d’aquesta edició: Ajuntament de Vilafranca del Penedès i FUOC, 2008

No s’hi val que avui encara patim 
la fractura digital a Catalunya

La defensa dels drets de les persones

Desembre de 2008

completament aquesta línia. D’aquesta manera, un pakistanès o 
un hindú que tingui un problema amb un reagrupament familiar 
que el subdelegat del Govern de Barcelona i el síndic de greuges 
podríem resoldre directament, cosa que havíem fet sempre, ara 
es veu obligat a fer una tirallonga llarguíssima de tràmits durant 
molts dies perquè li solucionin una qüestió que es podria tramitar 
en quaranta-vuit hores i que podria implicar un drama de caràcter 
personal i humà. L’estatut preveu un conjunt de competències i hi 
ha polítiques pendents, també sobre immigració. 

Nosaltres vam fer un informe monogràfic sobre l’empa-
dronament a partir de les queixes que rebíem i d’allò que vam 
aconseguir estudiar. Vam constatar, i encara ho constatem, que 
alguns ajuntaments de Catalunya fan servir el padró per a ob-
jectius que no són el seu. El padró ha de ser el reflex de la gent 
que viu en una població, i com més fidel sigui a la realitat, millor. 
Però hi ha ajuntaments que utilitzen el padró per a combatre la 
sobreocupació d’habitatges i això és un absurd. Nosaltres també 
volem combatre la sobreocupació, però no amb el padró, sinó amb 
altres instruments. Cal que si en un habitatge hi viuen vint-i-cinc 
persones, el padró ho reflecteixi. Si no, obtenim una radiografia 
absolutament errònia del nostre país, que ens servirà ben poc. 

Vam fer una enquesta a molts ajuntaments de Catalunya i 
vam aconseguir respostes molt col·laboradores, que ens van servir 
per veure que allò que indiquen algunes queixes és real. Vam 
veure que en l’àmbit de l’empadronament calia més coordinació 
entre els serveis municipals, no només els del padró, sinó d’altres 
dependències, especialment de serveis socials. Vam evidenciar, per 
enèsima vegada, que és absurd que les administracions demanin 
un document que donen les mateixes administracions: anem a una 
finestreta o a una web electrònica i per fer un tràmit et demanen 
que portis un document que te’l dóna la mateixa administració 
que te’l demana, o una altra administració que pot estar connec-
tada en línia amb la que t’ho demana. Això a l’any 2008 és un 
absurd i continua passant. Ens vam adonar que alguns ajuntaments 
oferien poques garanties de baixes del padró perquè coneixien 
les persones afectades, ja fos per raons d’expulsió o per altres 
motius. Vam constatar que es produeix un problema de drets i 
llibertats important quan les forces d’ordre públic consulten el 
padró (cosa que en si és legal) sense els controls que la llei preveu 
i, de vegades, amb una gran arbitrarietat. Li puc dir que l’informe 
que es va presentar al Parlament i que els grups parlamentaris van 
acceptar pràcticament per unanimitat ha servit per anar redreçant 
aquesta situació.

Pregunta

Me n’alegro molt. Farem dues preguntes més. En primer lloc: 
venint d’una institució com la Universitat Oberta de Catalunya, 
crec que em toca fer-li una pregunta sobre l’Administració, el que 
coneixem com la burocràcia. On ens porta aquesta nova realitat 
de poder fer tràmits mitjançant internet des del punt de vista dels 
drets de les persones?

Resposta

En primer lloc, ens duu a un estadi molt interessant, innovador i, 
en la meva opinió, molt útil, de les nostres relacions mútues en l’ús 
de les noves tecnologies, que en molts casos no poden substituir el 
contacte personal, però que poden facilitar moltes coses que fins 
ara eren carregoses o molt més lentes. Per tant, conceptualment, 
tecnològicament i a la praxis d’algunes institucions, representa 
un pas endavant.

En segon lloc, he de dir que estem endarrerits. A Catalunya 
patim la fractura digital: uns som ciutadans de primera i ens podem 
connectar a les noves tecnologies amb una gran facilitat, d’altres 
són de segona, i no només em refereixo a la gent del Pallars 
Sobirà, de l’Alt Urgell o de les valls del Pirineu, sinó també a les 
planes properes a la gran concentració metropolitana. No s’hi val 
que encara avui patim la fractura digital a Catalunya. El Govern 
ha proposat plans, els terminis dels quals s’han incomplert any 
rere any. Es tracta d’un tema en el qual caldria invertir molts 
més esforços, d’una banda perquè té a veure amb el contacte 
amb l’Administració, i de l’altra perquè té a veure amb la relació 
personal, la relació amb els entorns, la cultura, l’aprenentatge, la 
feina, el turisme, el lleure, etc.

Anem encara endarrerits perquè al personal públic li cal molta 
més formació sobre les TIC i les noves tecnologies. Cal més agilitat, 
cal que aquestes eines no siguin només portals. Al Síndic rebem 
queixes de gent que es fa un fart d’enviar escrits al web però 
no rep resposta. I al contrari, l’Administració respon que per a 
determinades preguntes ja hi ha el web, mentre que hi ha gent 
que l’han fet servir i encara espera resposta. 

En tercer lloc, caldria que s’universalitzés l’anomenada sig-
natura electrònica: la possibilitat de reconèixer-nos tots, els uns 
als altres, especialment en les relacions administratives, a partir 
d’aquest instrument tan senzill que obriria tantes portes. Com ja 
he dit, és un dels terrenys en què més es pot innovar i facilitar 
la nova administració, però encara estem endarrerits. Posaré un 
exemple, encara que sembli que em queixo o em faig propaganda. 
Ara mateix els parlamentaris tenen sobre la taula un esborrany, 
l’avantprojecte de llei del Síndic de Greuges. Amb el nou estatut del 
2006 s’ha de posar al dia la llei de l’any 1984, perquè s’han ampliat 
molt les competències i el poder del Síndic. Jo els demano que ens 
deixin actuar en línia, perquè, si algú em presenta una queixa (cosa 
que es pot fer en persona, quan viatjo pel territori o ho fa el meu 
personal, trucant a un telèfon gratuït, per correu electrònic, per 
videoconferència, etc.), jo he de fer un escrit registrat, enviar-lo a 
l’administració per correu, esperar que aquella administració faci 
un altre escrit, etc. Seria molt més senzill disposar d’una contra-
senya amb totes les dades confidencials que em permetés entrar 
directament allà on calgués i ja estaria solucionat.
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Pregunta

Molt bé. Ja per acabar, li voldria fer una pregunta sobre les noves 
competències que la Sindicatura té a partir de l’aprovació del nou 
projecte de llei del Síndic de Greuges. Els mitjans de comunicació 
van destacar la capacitat de control que la Sindicatura tindrà a 
partir d’ara en relació amb les empreses privades que gestionin 
serveis públics. Aquest va ser un dels titulars quan es va apro-
var aquest projecte de llei. Expliqui’ns, si us plau, quines seran 
aquestes noves competències en realitat, si serà això o molt més 
que això.

Resposta

No sé què dirà la llei, perquè la redactaran els parlamentaris. Jo 
puc dir les competències que inclou l’estatut, que és la referència 
que agafaran els parlamentaris per desenvolupar-ho en llei. 

L’estatut inclou en primer lloc una disposició molt important, 
que és donar al síndic la facultat exclusiva de controlar l’adminis-
tració del Govern de Catalunya. Catalunya té competències en 
molts sectors, entre els quals n’hi ha un que no té traspassat cap 
altra comunitat autònoma: el sistema penitenciari. És un gran mèrit 
del Govern de Catalunya, i en concret del President Pujol, haver 
aconseguit aquesta competència. És absurd que cap altre defensor 
intervingui en el sistema penitenciari, perquè és una competència 
del Govern de Catalunya, que ha de controlar el Parlament de 
Catalunya, parlament al qual només hi pot informar el síndic de 
greuges de Catalunya.

En segon lloc, Catalunya també té una competència molt in-
novadora inspirada en els sistemes dels països del centre d’Europa: 
la competència sobre les empreses privades que donen serveis 
d’interès general (telefonia, electricitat, aigua, gas, etc.) en el lliure 
mercat. Podem tenir diverses companyies de telefonia i l’accés a la 
xarxa és un dret general. És ben clar que aquest tema no pot que-
dar només en la relació privada, sinó que té una dimensió pública i 
que el Síndic pot investigar casos que afectin l’accés a la telefonia. 
Ara mateix estem lluitant, i això té relació amb la fractura digital, 
perquè la Comissió Europea declari que el dret d’accés a la banda 
ampla també és d’interès general, tal com descriu un informe fet 
a Catalunya, que la Comissió anomena green paper, llibre blanc. 
D’aquí a pocs dies, firmarem un conveni amb una d’aquestes grans 
empreses, que ara surt molt als mitjans de comunicació, per posar 
en marxa mecanismes i procediments sobre com exercir el control 
que l’estatut ens dóna sobre aquestes empreses.

En tercer lloc, l’estatut ens dóna una competència, molt impor-
tant, sobre el Parlament de Catalunya a partir de les defenses dels 
drets. A Catalunya es crea una mena de Tribunal Constitucional 
català, un tribunal estatutari, anomenat Consell de Garanties Es-
tatutàries, que dictaminarà si les lleis de Catalunya, en curs d’ela-
boració, compleixen o no el text de l’estatut, i els seus dictàmens 
seran vinculants per als legisladors, cosa que fins ara no passava. 
Per tant, si aquest consell diu que una llei que s’està redactant 
no respecta l’estatut en algun aspecte, el legislador l’haurà de 

canviar. Doncs bé, el Síndic podrà portar a aquest consell les lleis 
que el Parlament estigui elaborant que consideri que atempten 
contra determinats drets de Catalunya. Si el consell li dóna la 
raó, el legislador haurà de modificar el tràmit legislatiu. És una 
competència molt important. No cal dir que espero que aquestes 
competències es desenvolupin en la nova legislació del Síndic tal 
com anuncia l’estatut.

Tancament 

Molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor Ribó, per les respostes con-
cises però molt carregades de sentit, per aquesta visió de futur i 
sobre tot per explicar-nos el que encara cal fer dins d’aquest nou 
marc estatutari. Ara passarem al debat.

Torn obert de paraules

Pregunta l’Albert Calzada, president de la Unió 
Empresarial del Penedès

Si us plau, digui’ns quins són els casos més freqüents que li arriben 
actualment.

Resposta de Rafael Ribó

El cas més freqüent és la burocràcia. Ho dic amb amb incorrecció 
perquè se m’entengui bé, tot i que alguns dels meus assessors, 
més preparats que jo en l’àmbit legal, em renyen quan ho dic. 
Són queixes de desorientació, d’excés de remissions, de falta de 
resposta o respostes poc clares, impossibilitat de consultar un 
expedient propi, problemes de rescabalament patrimonial, etc. 
Aquests casos es repeteixen en administracions de tots els co-
lors. No vull pas dir que passi a totes les administracions, ni molt 
menys, però si em demanen què és el que arriba més sovint al 
Síndic, diré que l’any passat un vint-i-dos i escaig per cent de les 
queixes eren sobre aquest tema, el que vulgarment anomenem 
burocràcia. Fins i tot el Síndic rep un volum molt important de 
consultes. L’any passat vam tenir més de quaranta mil consultes 
que no hauríem hagut de respondre, perquè el Síndic de Greuges 
no és una institució de consulta. Això evidencia una certa carència 
de serveis d’informació i consulta de les nostres administracions 
i, sobretot, la cultura que si som a l’Administració som servidors 
públics: els civil servants, que diuen els britànics. 

Jo conec gestors públics formats a les millors universitats del 
món que poden saber millor que ningú com solucionar-ho. Per 
tant, han de respectar tot el que significa el procés administratiu: 
escoltar, informar, donar accés, respondre de manera escaient, etc. 
A Catalunya molta gent creu que si escriu una carta a l’Adminis-
tració, el silenci administratiu ja és una resposta. Però no: hi ha 
obligació de respondre. No vol dir que qui ha escrit la carta hagi 
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de tenir raó, però hi ha obligació de respondre-li. Ens fem un fart 
de recordar aquest deure legal a moltes administracions.

Aquest fet el trobem a qualsevol escala de l’Administració. No 
passa ni molt menys a tots els ajuntaments, ni a tots els consells 
comarcals, però ho trobem a qualsevol escala de l’Administració 
i de tots els colors. M’avanço a una pregunta que de vegades em 
fan: “Algun color més que un altre?” No, a tots els colors. Imaginin 
el grup municipal d’una ciutat o poble. L’equip de govern no els 
deixa veure documents que els pertanyen i el Síndic fa una reco-
manació. Vénen eleccions municipals i es gira la truita: el govern 
canvia. I al cap del temps, reben el Síndic per explicar-li que ara 
són al grup municipal i tenen el mateix problema amb l’equip de 
govern. La mateixa situació, però amb els colors canviats.

Albert Calzada

Gràcies.

Pregunta en Joan Clanxet, 
gerent de Finques Esclat

Em fa l’efecte que es veu bastant impotent. Vostè té molta volun-
tat i treballa molt. Creu que parla molt i se l’escolten poc? Crec 
que té molt bona voluntat, que val per a aquesta tasca, però fa 
la sensació que el síndic de greuges té un poder relatiu, es troba 
amb un munt de reclamacions i va tirant. Crec que hauria de tenir 
un altre poder, però que no l’hi han donat i li fa falta.

Resposta de Rafael Ribó

Quan vaig prendre possessió, el 2004, vaig dir, amb molt de 
respecte, i ho subratllo, que volia fugir del concepte de síndic i 
dels predicadors que tenen una funció a realitzar, però que no és 
la funció de la institució que tinc l’honor de presidir per elecció 
del Parlament de Catalunya. 

Al Síndic arriben casos en què considerem que la persona que 
presenta la queixa té raó, i d’altres a qui diem que no tenen raó, 
sigui perquè ho veiem directament o perquè quan aconseguim que 
l’Administració ens respongui, veiem que no en tenen. Aquests 
darrers són un percentatge molt elevat, amb les corresponents re-
bequeries i de vegades fins i tot insults cap al síndic. Quan després 
d’una anàlisi trobem que qui presenta la queixa té raó i li oferim 
una solució al problema, en un 90% dels casos l’Administració 
diu que farà el que diem. 

Joan Clanxet
Que no vol dir que ho facin.

Rafael Ribó

Tenim un percentatge molt petit d’efecte bumerang: passats uns 
mesos, la persona torna i ens diu que no han fet el que havien 
promès. Un 5% diuen que l’Administració farà en part el que 
nosaltres diem, i no arriba a cinc els casos de gent que no obté 
cap resultat. Aquests són els que surten al quadre d’honor, a 
l’informe que presentem al Parlament i els que comencem a treure 
als mitjans de comunicació locals, grans aliats nostres. Li garanteixo 
que quan el nom surt imprès, es compleix en quaranta-vuit hores.

M’agradaria arribar a una situació similar a la que es produ-
eix a la institució de síndic més antiga del món, que s’anomena 
ombudsman i és a Suècia. A Suècia, quan l’ombudsman presenta 
l’informe al Parlament, tota la societat n’està pendent, perquè fa 
la radiografia sobre què va bé, què no i qui està fallant.

L’estatut preveu que el Síndic podrà tenir competències de 
sanció. Nosaltres demanem explícitament que no es compleixi, 
perquè la institució perdrà tota l’autoritat si exerceix la força. La 
gràcia d’un defensor està en el rigor, en l’argumentació i en ser 
capaç de denunciar, criticar (quan hi ha una situació de mala admi-
nistració) i proposar; és a dir, col·laborar amb les administracions. 
Per tant, la nostra tasca no és només evidenciar que s’ha fallat, 
sinó indicar un camí de solució al problema perquè l’error no es 
repeteixi. I en això tot just comencem. 

Un darrer indicador que mostra que fem alguna cosa més que 
de predicadors està en un fet del qual tinc molt bon record: el 
dia que vaig prendre possessió com a síndic, qui era comissari de 
drets humans al Consell Europeu em va dir “Ribó, si quan acabis el 
mandat no t’has guanyat adversaris, ho has fet molt malament”. 
I us puc garantir que, d’adversaris, en tinc uns quants.

Pregunta en Francesc Simó,  
gerent de la Unió Empresarial del Penedès

Les empreses que tenen un conflicte amb l’Administració suposo 
que formen part d’aquest 23% del qual ha fet esment. Veurem 
algun dia la finestreta única, perquè les empreses puguem parlar 
amb l’Administració i solucionar els problemes que hi ha en aquests 
moments?

Resposta de Rafael Ribó

Aquesta és una pregunta per al senyor Zapatero i el senyor Monti-
lla. Des del Síndic, hi insistim constantment i continuarem insistint 
en aquesta línia. Ja he dit que és absurd demanar documents 
que l’Administració ja té, i afegiria que és absurd que hi hagi 
aquesta selva de tràmits en moltes situacions, començant per les 
que serveixen per a crear riquesa, per a crear ocupació. Per tant, 
jo seguiré insistint molt en aquesta línia.
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Pregunta la Montserrat Iniesta, directora del VISEUM, 
el museu de les Cultures del vi de Catalunya de 
Vilafranca

Tinc curiositat per saber fins a quin punt ha calat a la ciutadania que 
l’accés i el dret a la cultura és un dret cívic i, en aquest sentit, quin 
percentatge de les sol·licituds d’ajut que arriben a la Sindicatura 
de Greuges tenen a veure amb l’administració de la cultura.

Resposta de Rafael Ribó

Ho relacionaré una mica amb el que deia abans, però més ampliat. 
De bell antuvi, les queixes sobre el domini cultural són molt esca-
dusseres. Això vol dir, i començo criticant-me a mi mateix, que el 
nostre nivell cultural és força galdós, tant de les administracions 
com dels administrats. No obstant això, rebem un nombre molt 
petit, molt significatiu i molt valuós de sol·licituds de gent que, 
per exemple, s’amoïna pel patrimoni i planteja queixes sobre 
atemptats al patrimoni històric, artístic, etc. En un país que tant 
ha de menester de la cultura, aquestes sol·licituds tenen una doble 
càrrega. Els catalans duem la creu del peatge, això ja s’ha dit abans, 
i de moment és així. És sorprenent que no hi hagi més queixes en 
aquest sentit. Potser s’explica pel fet que la gent encara no entén 
que la cultura també és un dret. Suposo que la pregunta anava per 
aquí, més enllà de la cultura com a educació, com a formació, etc. 
Una altra cosa és que la gent no pensi que la Sindicatura pugui 
fer actuacions sobre la dimensió cultural.

Pregunta en Xavier Escribà, 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

La meva pregunta és si el Síndic pot actuar d’ofici. Ho preveu el 
nou estatut? Hi ha un tema que, tot i que no depèn directament 
de l’Administració, sí que hi té relació: les autopistes i els trens de 
rodalies són concessions de l’Administració. Creieu que el Síndic 
de Greuges pot o hauria d’intervenir d’ofici en el greuge com-
paratiu que patim al Penedès a l’hora de pagar, per exemple, el 
peatge de Martorell, mentre que altres trams de Catalunya no 
tenen peatges? En l’apartat polític, podríeu actuar en el greuge 
comparatiu del ciutadà que viatja amb RENFE i es troba que, per 
exemple, la línia C2 de la costa té molta més freqüència que la 
C4, retards a banda? 

Resposta de Rafael Ribó

Podem actuar d’ofici i ho fem. L’any passat vam atendre més de 
vint mil consultes, 5.300 de les quals eren queixes formals (que 
reunien tots els requisits) i gairebé cent actuacions d’ofici. Actuem 
quan veiem problemàtiques anant pel territori; si ens arriba un cas 
molt singular que veiem que no només afecta aquella persona; per 
consells que creem, especialment de caràcter social, amb la gent 

que menys reclama els seus drets i que possiblement és qui rep més 
patacades. Ho hem fet, per exemple, en el cas dels sense sostre. 
Altres vegades les actuacions d’ofici estan motivades per dades 
que apareixen als mitjans de comunicació, estudis universitaris, etc. 

Sobre el tema que em demana, em seria molt fàcil dir-li que 
no som competents, que és la realitat. Les autopistes, i més en 
allò que vostè demana, són competència de l’Estat. No obstant 
això, tots els meus col·laboradors tenen una consigna: val més 
que ens piquin les crestes per entrar on no som competents que 
per quedar-nos de braços creuats. Li poso un exemple. Fa un any 
i escaig, centenars de milers de persones van quedar atrapades a 
l’aeroport i ningú no actuava per defensar-ne els drets. Nosaltres 
ens hi vam posar i se’ns van oposar amb intensitat, però no me’n 
penedeixo gens d’haver-ho intentat. Quan hi va haver el gran 
enrenou de rodalies, hi va haver un dia de caos monumental, 
amb aturada a les autopistes, en què fins i tot vam plantejar a 
les concessionàries que calia mesures d’aixecament de barreres, 
de gratuïtat, etc. Vull dir que ho intentarem tant com podrem. A 
rodalies, cada vegada amb més col·laboració de les autoritats de 
RENFE. Fa poc, al programa matinal d’en Josep Cuní, el director 
de RENFE de Catalunya va acceptar de debatre sobre el tema de 
rodalies amb una gran responsabilitat i de donar explicacions, que 
tant de bo s’haguessin donat en ple enrenou de rodalies. Però 
encara podríem fer més força si s’aconseguís la transferència de 
rodalies. No oblidem els trens regionals; aquest tema va més enllà 
de les rodalies i de les autopistes: no té sentit que l’aeroport de 
Barcelona o les autopistes de Catalunya no estiguin gestionades 
pel Govern de Catalunya o a Catalunya. És d’allò més irracional i 
la nostra societat no acaba de reaccionar. 

Nosaltres ho intentarem des de la petitesa o la dimensió del 
Síndic de Greuges. En alguns casos aconseguim col·laboracions 
com les que hem aconseguit de RENFE: per primera vegada hem 
obtingut informació sobre totes les inversions que no es van fer des 
de l’època de Mercè Sala i quants trens ens manquen. És clar que 
la compra de trenta-cinc noves unitats que fan falta urgentment no 
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el Síndic? I una altra pregunta: quina relació té amb el defensor 
del pueblo de l’Estat?

Resposta de Rafael Ribó

Començo per una qüestió molt positiva que no m’ha preguntat. En 
aquests moments, a l’administració local a Catalunya hi ha milers 
de persones que fan una gran tasca. Tenim molta gent en càrrecs 
públics que fan més hores que un rellotge en funció de l’interès 
general, tot i que potser cometin errors que de vegades ens toca 
criticar. Tenim un exemple de la manca de valors: tant de bo tornés 
el prestigi de la tasca pública en general i dels qui la porten a terme, 
perquè és molt fàcil embrutar, però fer net és molt difícil. Tot i 
que dissortadament hi ha casos que estenen la brutícia, continua 
havent-hi gent jove amb molta empenta a les nostres institucions. 
Hi ha una munió de síndics locals i administracions locals que fan 
una gran tasca. Nosaltres, des del primer moment, vam plantejar 
una relació de col·laboració sense cap mena de subordinació ni de 
jerarquia ni de coordinació des de dalt. Hem signat acords amb 
tots (dels quaranta que hi ha a tot Catalunya, ens en falten un 
parell perquè encara no n’hem tingut ocasió). En virtut d’aquests 
acords, si em ve a veure una persona, per exemple, de Vilafranca 
del Penedès, jo l’informo que el pot atendre la senyora Valèria i 
la persona pot decidir qui vol que l’atengui. Això és un gran ajut 
en la tasca del defensor. Mitjançant recomanacions, demanem 
que es compleixin unes premisses. Cap alcalde no ha de pensar 
que creant la figura del defensor podrà tapar-se les vergonyes: 
el defensor ha de ser un càrrec independent, elegit per una gran 
majoria del plenari municipal i al qual se li donin mitjans de debò, 
completament independents dels mitjans municipals. A més, les 
recomanacions que faci han de tenir resposta. No volem defensors 
locals de pantomima, per això de vegades les poblacions petites 
no poden assolir aquests requisits.

També estem explorant una altra via: una col·laboració del 
Síndic de Greuges amb els ajuntaments per fer un treball monogrà-
fic en aquella població. Per exemple: presentar un informe anual 
sobre les queixes d’aquella població, fer un treball monogràfic amb 
els funcionaris d’aquell ajuntament, etc. Fem jornades de formació 
amb tots els síndics locals i participem en les seves jornades a més 
de les que organitzem nosaltres. Oferim un servei d’assessorament 
constant als síndics locals, ja que nosaltres tenim més pressupost 
i més mitjans, que estan sempre a la seva disposició. En conjunt, 
fem el que podem per obtenir una relació molt fluïda.

Aquest no és el clima que hi ha amb el defensor del pueblo. 
No revelo cap secret. El defensor del pueblo, en primer lloc, té 
competència sobre tot el territori de l’Estat espanyol, però ara, 
mentre no ho tombi el Tribunal Constitucional, que podria fer-ho, 
hi ha l’excepció de la Generalitat de Catalunya, que ha quedat 
sota l’aixopluc de l’article que abans he citat. Jo, sobretot, trobo a 
faltar una visió dels drets per davant de tot. Els poso un exemple: 
és imaginable que el recurs del defensor del pueblo al Tribunal 
Constitucional dugui el títol dels drets de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya? La institució que ha de defensar els drets pot recórrer 

els drets? És molt gros. Ja deixo de banda el debat constitucional 
sobre si la Constitució faculta al defensor del pueblo a recórrer 
articles que no afecten drets, com ara el finançament. Deixo de 
banda els debats que hi pugui haver sobre per què altres estatuts 
d’autonomia com el d’Andalusia o el de València tenen articles 
copiats literalment del de Catalunya i no s’han recorregut, en 
canvi el de Catalunya, sí. 

D’aquí poc hi haurà una cerimònia a la qual assistirà i parlarà 
el defensor del pueblo, igual que l’ombudsman de Suècia, que és 
l’amfitrió de la reunió mundial d’Ombudsman. També hi parlaran 
el Govern de Catalunya, el Parlament de Catalunya i, òbviament, el 
síndic de greuges de Catalunya. Serà una experiència molt cordial: 
treball, experiències, etc. Podrà ser tan cordial com es vulgui, però 
falta aquell punt de sensibilitat, independentment del marc legal, 
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Cloenda

Marcel Esteve, alcalde de Vilafranca del Penedès

Només vull agrair la presència al Tribuna Oberta d’avui del nostre 
síndic, el senyor Ribó, que ha exposat, crec que a bastament, 
els criteris i moltes qüestions que, si bé ja coneixíem, ha estat 
important conèixer de primera mà. Crec que les preguntes que 
s’han fet en acabar la seva comunicació ens han permès aprendre 
i entendre encara més la figura de la Sindicatura de Greuges. 
Permeteu-me fer només un apunt: pensem que és important que 
la Sindicatura de Greuges pugui fer la feina ben feta, com fa 
fins ara, a escala de país, de Vilafranca, partint de la rigorositat 
tècnica i de la feina ben feta, és a dir, de la capacitat de donar 
solucions a les queixes, a les demandes, a les problemàtiques de la 
ciutadania. I tot això exercint, com s’ha dit aquí, la independència 
en relació amb les institucions i, avui encara més, afegint aquesta 
proximitat que penso que és bàsica i fonamental per part de totes 
les institucions i que ens permet conèixer encara més i més bé la 
feina que s’està fent.

Segur que avui tots estem convençuts que hem de conti-
nuar contribuint, cadascú des de les diferents responsabilitats 
que tenim, a enfortir la Sindicatura de Greuges, és a dir, la veu 
dels ciutadans del nostre país. Ens retrobem a la propera Tribuna 
Oberta. Moltíssimes gràcies.

Enllaços relacionats

Tribuna Oberta Vilafranca
http://www.tribunavilafranca.org/ 
Síndic de Greuges de Catalunya
http://www.sindic.cat

http://www.tribunavilafranca.org/
http://www.sindic.cat
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tació de fer venir aquí tot tipus d’indústria i d’activitat logística. Hau-
ríem d’evitar caure en aquesta temptació perquè això seria pa per
avui i gana per demà. Senzillament tota l’activitat logística, productiva,
d’escassa qualitat és fàcilment deslocalitzable. Avui el senyor Sanuy
comentava el cas de Braun. Hauríem de fugir d’aquesta indústria
fàcil, d’aquesta activitat fàcilment deslocalitzable. 

La cultura, la qualitat, la innovació, en definitiva, el prestigi és
difícilment deslocalitzable i penso que hauríem d’apostar per
aquests valors. La qualitat i el prestigi és el que acaba conferint
la marca i, com apuntava el senyor Sanuy, quan pensem amb Mer-

cedes ho relacionem amb Alemanya i hauríem de pensar en algun
mecanisme d’aquests que no permetés deslocalitzar mai l’economia
del Penedès. 

Jo no sé quina és la formula. Segurament no és que cada muni-
cipi tingui el seu polígon. Cal apostar per la qualitat i el prestigi.
Només em queda agrair el món empresarial, perquè està a les seves
mans que aconseguim aquest prestigi, i donar les gràcies al se-
nyor Sanuy per la seva dissertació i pel seu anecdotari, que ha il·lus-
trat com es lliga la marca amb el territori. 

Moltes gràcies i fins el proper Tribuna Oberta Vilafranca. 

El Penedès: com arribar a ser un territori-marca

Maig de 2006
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