
Presa de possessió  
d’Esther Giménez-Salinas com a 

síndica de greuges

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022

Molt honorable president de la Generalitat, molt honorable presidenta del 
Parlament, excel·lentíssim defensor del poble, conselleres, consellers i membres 
del Govern de la Generalitat, president del Consell de Garanties Estatutàries, molt 
honorables presidents Mas i Montilla, honorable cap de l’oposició, membres de la 
Mesa del Parlament, estimat síndic de greuges de Catalunya i síndiques i síndics, 
síndic major de Comptes, diputats i diputades, autoritats municipals, autoritats 
judicials, autoritats acadèmiques, autoritats econòmiques i sindicals, senyores i 
senyors.

Estimada família i família extensa –família extensa per a mi són molts dels amics 
que són aquí–, sempre m’heu acompanyat, família i família extensa, al llarg 
d’aquests anys a molts actes i sempre amb molta estima. Avui, per primera vegada, 
ja no hi són els meus pares en un acte com aquest, i la veritat és que els trobo molt 
a faltar. I em recordaven els meus fills fa poc –disculpeu, però la primera part em 
resulta molt emocionant–, els meus fills em recordaven que n’estarien tan 
orgullosos. Però tempus fugit, perquè avui, també per primera vegada, són aquí els 
meus nets. Bé, una petita part, la Carlota i en Bruno, perquè la resta o estan 
confinats o estan de colònies o són als casals. Per tant, doncs, ells dos –ho torno a 
dir, la Carlota i en Bruno– els representen, perquè el futur és d’ells, i m’agradaria 
pensar que quan recordin l’acte d’avui pensaran que la vida té valor quan es 
prenen compromisos. 

També abans de començar voldria donar les gràcies a totes les persones que, de 
manera directa o indirecta, han fet possible que arribéssim fins aquí. Avui comença 
aquest viatge i el faig molt il·lusionada; una mica impressionada, certament, i 
doblement agraïda pel fet de ser la primera dona síndica, una figura medieval 
recuperada en democràcia.

Tot i que soc conscient que el meu càrrec és producte d’un ampli consens però que 
no va ser unànime, treballaré amb rectitud i imparcialitat, però també amb la 
il·lusió i l’esperança de millorar la vida de les persones a Catalunya. Si he de ser 
sincera, i ja ho estan veient –estic recuperant una mica la veu–, em sento una mica 
aclaparada pel moment, contenta, agraïda, però també assumint que començo una 
nova etapa.

“Quantes?”, em va preguntar el venedor de la parada del mercat d’Arenys de Mar, 
on sempre compro. “Però no té ganes de descansar?”, em va dir, i va insistir, i això 
em va fer pensar que reflexionar sobre els motius de per què finalment havia tingut 
l’honor d’acceptar el càrrec seria un bon començament d’aquest petit discurs. 

El primer, probablement, i el més important, era poder tancar el cicle de la meva 
vida professional allà on vaig començar, en l’àmbit social. La primera feina, fa molts 
anys, va ser com a delegada voluntària del tribunal tutelar de menors. Hi vaig haver 
d’entrar amb recomanació, tot i que era voluntària, perquè no hi volien dones. 
També vaig treballar com a psicòloga al reformatori de noies Bon Pastor, allà dalt on 
avui hi ha el CosmoCaixa, etapa que em va marcar molt. Allà vaig decidir que com 
a dona mai no voldria la protecció de l’Estat si això significava tancar-me en una 
institució. Després vaig poder participar en la creació de l’actual sistema de 
justícia juvenil a Catalunya. De tot això ja en fa més de quaranta anys. Després 1
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van venir les etapes més relacionades amb el món judicial i amb l’Acadèmia. De 
fet, quan em pregunten què faig o què soc jo sempre responc: “professora”. Però ara 
torno als temes socials, com a l’inici, tot i que amb molta més experiència i, com a 
mínim, penso que amb la possibilitat de poder canviar alguna cosa. 

La segona raó és que en un viatge a Madrid, fa molt poc, quan em van preguntar pel 
meu càrrec com a síndica, em van comparar amb el viejo profesor Tierno Galván, i 
em van dir que si jo seria la vieja profesora, i se’m va posar fatal, la veritat. Això de 
la vieja profesora no em va agradar gens, i quan en el passat, i ara alguna vegada pot 
tornar, en alguna intervenció jo deia que era una dona pública, doncs la gent em 
mirava amb una cara com dient “hi ha alguna cosa que no va”.

Jo crec que, certament, la mancança històrica de la posició social de les dones ha 
fet que les denominacions que funcionen per als homes correctament no serveixin 
per a les dones, però de ben segur que la nostra presidenta, filòloga de carrera, 
podrà trobar la manera de reflectir aquests canvis en el llenguatge. 

La tercera possibilitat, i després ho explicaré una mica més, és la possibilitat 
d’implementar la justícia restaurativa, les pràctiques restauratives, a les quals em 
referiré més endavant. 

I la quarta, la Llei del Síndic de Greuges estableix la col·laboració amb el Defensor 
del Poble, de manera que la idea que l’actual defensor del poble sigui l’Ángel 
Gabilondo va ser per a mi un estímul més. Con el profesor Gabilondo hemos compartido 
como rectores muchísimas discusiones en una etapa muy difícil, durante el proceso del 
cambio de Bolonia; él era el presidente de la CRUE, nosotros formábamos la comisión 
permanente. También inauguró la cátedra de Justicia Social y Restaurativa de la Facultad 
Pere Tarrés. No siempre pensamos igual, lo sabemos perfectamente, y a los dos nos encanta 
discutir –claro que discutir con un catedrático de metafísica a veces es un poco complicado. 
Pero siempre ha existido un respeto y una confianza mutua, y eso me parece fundamental, y 
me ilusiona también pensar que en este futuro que tenemos ahora los dos podremos llevarlo 
a término.

En el discurs de presa de possessió és obligat presentar també què m’agradaria 
impulsar en aquesta nova etapa com a síndica. Evidentment, aprofitar tots els 
canvis i les coses bones que s’han fet, especialment en el camp dels drets humans, 
amb el síndic Rafael Ribó. El seu treball durant tots aquests anys ha estat moltíssim. 
Moltes gràcies, síndic, i la sindicatura serà sempre casa teva.

Aquests dies m’han sentit parlar del tema de la justícia restaurativa, ja que a parer 
meu la justícia, o com a mínim la justícia penal, està antiquada i obsoleta. Tota una 
nova recerca en el camp de la justícia restaurativa –i hi ha una professora, que és 
l’Eva Rodríguez, que ho fa molt bé– ens fa pensar que la justícia ha de fer un canvi 
molt important.

El conegut ius puniendi –és de les poques llatinades que encara dic als meus 
alumnes– és el dret a castigar. La meva pregunta és: on és el dret a perdonar? I el 
dret a ser perdonat? Per tant, podríem parlar, o almenys jo ho defenso, com un ius 
reparandi com a finalitat de la pena.

Fa trenta anys que això es practica amb tota la normalitat aquí a Catalunya en el 
camp dels joves. A tota Europa es fa intensament en el camp dels joves i dels 
adults. La meva pregunta, i en aquest cas ho adreço més al sector judicial, és per 
què això no es fa d’una manera ja definitiva també en el nostre país, quan a la resta 
ho estan fent i quan en el camp dels joves ha tingut uns resultats molt bons? Per 
tant, aquesta seria, jo crec, una de les tasques importants.

I fortament lligat amb el tema anterior, tenim el tema de la presó. Els més grans, 
com jo, recordaran que l’any 1979 la primera llei penal que es va aprovar va ser la 
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Llei orgànica del poder judicial, que jo crec que va ser l’única llei que en el Senat 
va ser aprovada per aclamació. De tota manera, han passat ja molts anys i la 
presó a ulls del segle XXI sembla més aviat un reducte del passat. Necessitem 
més models i models més nous per respondre al delicte, models menys 
repressors, més ètics, però també més eficaços. Em refereixo al tractament en 
llibertat, als centres de dia, al control telemàtic, entre d’altres.

Els he de dir que sovint penso que no farem el canvi per raons humanitàries, però 
potser sí que el farem per raons econòmiques, i si és aquest el cas benvingut 
sigui, però el canvi ha d’arribar. 

I com a conseqüència d’aquestes dues idees, també hauríem de procurar la 
desjudicialització dels conflictes, que aquí a Catalunya és especialment 
important. Per una banda, amb la modificació de determinats delictes, ho he dit 
moltes vegades, com el de sedició, adaptant-ho al context europeu; però també 
evitant la judicialització de molts conflictes que segurament tindrien sortides 
pactades. 

Quan ho dic, i ho repeteixo, em diuen que soc ingènua. No ho soc, els asseguro 
que he passat per moltes coses a la meva vida. El que tinc és confiança en el 
diàleg, en el pacte i en poder fer les coses, i crec que la justícia és sempre, i 
sobretot la penal, l’últim recurs. 

I tot just quan entrava a l’audiència amb la presidenta del Parlament, la 
presidenta de la Comissió del Síndic estava amb una escola, i vaig insistir també 
que el tema de la infància hauria de ser una prioritat per al Síndic. Tenim un 
context actual que em preocupa molt: protegir, com he dit moltes vegades, mai 
no pot ser aïllar o tancar. I els infants encara menys. És a dir, hem de ser eficaços, 
però sempre amb garanties. 

Crec que avui el model de protecció de la infància necessita una profunda revisió. 
Per una banda, els centres residencials, com passa amb justícia juvenil, haurien 
de ser l’últim recurs. Hauríem de potenciar mesures com l’acolliment familiar, 
mesures més integradores i estables pel benestar dels infants. Per altra banda, la 
realitat ens demana que també pensem en les necessitats dels nouvinguts. En el 
passat es van fer molts canvis en una època en què la població catalana era 
relativament homogènia; dit d’una altra manera, els fills de la immigració dels 
anys seixanta estaven plenament integrats i la immigració estrangera quasi no 
existia. Avui les coses són molt diferents i, per tant, les solucions també ho han 
de ser. 

També m’agradaria parlar una mica de la cultura de les institucions. Al llarg de la 
meva vida he passat per diferents institucions i en general, tot i que els temps 
han canviat molt, he trobat una cultura molt masculina –parlo de cultura, no de 
persones–, una manera de fer molt jeràrquica, amb estructures molt verticals i 
sovint poc treball en equip. Sempre dic que les mares, i molt especialment en el 
passat, quan hi havia famílies nombroses, generaven amb la seva manera de fer 
unes cultures conciliadores, eren unes grans mediadores. A mi m’agradaria en 
aquests moments que les institucions fossin més amables, més properes, més 
integradores.

Amb els canvis tecnològics que tenim ara, el gran risc de l’aïllament, sobretot de 
les persones grans, és immens. Per tant, jo crec que hem de fer moltíssims 
esforços perquè aquesta nova situació, que ha estat desconeguda per molts, no 
porti les institucions a ser cada vegada més aïllades dels ciutadans. 

I molt lligat a aquest tema, i també els he de reconèixer que fins ara sempre he 
fracassat, per tant no sé si tinc gaires esperances d’aconseguir-ho, és el tema del 
llenguatge jurídic. Per regla general, les comunicacions de les administracions 
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tenen a veure amb fets molt importants de les nostres vides, ens afecten en coses 
fonamentals, encara que a vegades semblin petites. No només de l’Administració 
judicial, sinó de totes les administracions. Per tant, a mi em sembla que és 
essencial fer servir un llenguatge proper, que s’entengui, i que la persona, quan li 
arriba un paper, no hagi de dir “he de consultar l’advocat”, o qui sigui, “perquè no 
entenc el que diuen”.

En el camp de la medicina s’ha fet un gran esforç, i la comunicació amb sanitat és 
més planera, és més fàcil d’accedir-hi. Si entre tots m’ajuden a fer que el llenguatge 
jurídic pugui arribar a tenir aquesta situació, doncs, jo em sentiria molt contenta. Jo 
no ho he aconseguit, ja els ho he dit, així que aquí queda.

I ja per acabar, voldria parlar de què és el que em preocupa especialment. Hem 
passat dos anys de pandèmia i quan ja pensàvem que recuperàvem la normalitat 
ens arriba la guerra d’Ucraïna amb totes les incerteses que això comporta. Si fem 
cas de les lliçons de la història, només cal recordar una Alemanya ferida i 
humiliada, que va ser el principal motiu de la Segona Guerra Mundial. Deixo el 
mutatis mutandi, que també ens agrada tant als juristes. I em preocupa especialment 
aquest context, que afectarà, com sempre, els més vulnerables, com ara els infants, 
la gent gran, els nouvinguts, les persones malaltes i tots aquells que es troben en 
situació de desprotecció. A parer meu, si té sentit la figura del Síndic és 
precisament en la defensa d’aquestes persones més vulnerables. 

Sabem que aquests problemes també estan vinculats a d’altres que no són menors, 
com l’emergència climàtica, la crisi energètica, la manca d’habitatge accessible, la 
saturació de la sanitat. Torno a insistir que crec que l’única manera de poder-ho 
treballar és des d’una concepció holística i transversal. Si fem petites parcel·les, 
crec que és impossible de resoldre. 

He començat dient que, al cap i a la fi, soc professora i, per tant, em permetran que 
acabi en tres llengües: una de vehicular, una de curricular i una altra de 
sentimental. En català, un fragment d’un poema de Joana Raspall que diu: “Parla 
ben clar, que el mot és teu / i el pensament ningú el mana. / Si creus la teva veritat 
/ llança-la al vent / i que s’arbori com la flama. / Parla ben clar, que el mot és teu!”.

En castellà he de citar Concepción Arenal, que els més joves segur que no saben qui 
és o probablement no saben qui és. Però Concepción Arenal era del segle XIX, XVIII-
XIX, era la visitadora de las cárceles, y para estudiar derecho se tuvo que vestir de hombre y 
asistir durante cinco años a la universidad de Madrid. No le dieron el título, claro, lo único 
que hacía era ir a clases, asistir y escuchar, siempre vestida de hombre. Hace más, mucho 
más de cien años, dijo: “Abrid escuelas y se cerrarán las cárceles, porque todo lo que 
endurece desmoraliza”. 

I, per acabar, en alemany, una llengua molt lligada a la meva infantesa –els meus 
germans ho saben– i que després, durant tot aquest temps, he tingut la sort de 
poder practicar. He triat Rainer Maria Rilke, que aconsella sobretot escoltar. I jo crec 
que escoltar és una de les coses que m’agradaria fer durant aquests sis anys. Rainer 
Maria Rilke diu així: Ich denke, wir müssen viel und aufmerksam zuhören. Dann werden 
wir allmählich immer vorsichtiger antworten und immer, immer besser sein. Traducció 
oberta: “Crec que hem d’escoltar molt i molt més i amb molta més atenció. 
D’aquesta manera les nostres respostes seran cada vegada més sàvies i sempre 
millors.”

Moltes gràcies.


