LA NOVA SEU DEL SÍNDIC DE GREUGES
El Síndic de Greuges de Catalunya, institució que el 2009
farà 25 anys, ha tingut en aquest quart de segle tres seus.
La primera fou en un pis de l’eixample barceloní, la
segona, al districte de Ciutat Vella, al Palau del Marquès
d’Alfarràs, i ara, a l’edifici del passeig Lluís Companys.
Els canvis sempre han estat marcats pel creixement de la
institució, el volum de queixes i consultes, i el personal
necessari per atendre els usuaris del Síndic. La falta
d’espai, doncs, ha portat la institució a buscar un nou
emplaçament.
L’edifici, obra de l’arquitecte Salvador Sellés, es va
construir el 1933 per ubicar-hi un dispensari de malalties
venèries. És d’estil Art Deco i va ser el primer edifici
construït per la Generalitat republicana. Fins a la cessió al
Síndic, a l’edifici hi havia dependències del Departament
de Salut que manté i mantindrà en el futur un espai
dedicat a la dispensació de metadona.
Té 3.106 m² dividits en cinc plantes. A la planta baixa hi ha
el centre neuràlgic del Síndic, el Servei d’Atenció a les
Persones (SAP), on s’atén telefònicament, mitjançant el
telèfon gratuït 900 124 124, i presencialment qualsevol
persona que vulgui presentar una queixa o fer una
consulta. A la resta de plantes, hi ha els altres serveis
administratius i tècnics, a més del gabinet del síndic.

Les obres de rehabilitació i condicionament de l’edifici han
tingut un cost de 5,6 milions d’euros. La nova seu s’ha fet
seguint criteris de sostenibilitat i d’adaptabilitat i està ben
comunicada per transport públic gràcies a l’estació de
metro i de rodalies de l’Arc de Triomf i nombroses línies
urbanes i interurbanes d’autobús.
L’acte central de la inauguració del nou edifici i de
l’exposició commemorativa “Obrim portes als drets” serà
el 10 de desembre, coincidint amb el 60è aniversari de la
Declaració universal dels drets humans, per ressaltar el
paper del Síndic com a institució de defensa de drets. El
dissabte dia 13 es farà una jornada de portes obertes
perquè tothom pugui visitar la nova seu.
ACTES DE LA SETMANA INAUGURAL
Dia 9 (Matí): Visita dels mitjans de comunicació a la nova
seu.
Dia 9 (Tarda): Declaracions institucionals dels defensors
del poble de l’Estat espanyol (l’estatal i els autonòmics)
sobre els drets humans.
Dia 10 (Matí): Acte inaugural de l’edifici i de l’exposició
“Obrim portes als drets”, amb la presència de defensors
d’escala internacional, europea, estatal, autonòmica, local i
universitària.
Dia 11 (Matí): Presentació de la nova seu a entitats socials.
Dia 11 (Tarda): Presentació escolar de la nova seu.
Dia 12 (Matí): Jornada de treball amb la síndica de greuges
Barcelona.
Dia 13 (Tot el dia): Jornada de portes obertes.

