
 
 
 
Adjunt general 
Jordi Sànchez i Picanyol 
 
Funcions: Assisteix, representa i supleix el síndic en la seva absència.  
 
Jordi Sànchez i Picanyol (Barcelona, 1964) es va llicenciar el 1991 en Ciències 
Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té un màster per la 
mateixa universitat. L’any 1996 va ser designat per participar com a becari en 
el programa de la German Marshall Fund dels Estats Units.  
 
Des del 2001 i fins al seu nomenament com a adjunt del Síndic ha estat el 
director de la Fundació Jaume Bofill, on ja, des del 1996, n’era el director 
adjunt. Del seu pas per la Fundació destaca l’impuls de diversos estudis i 
propostes de millora en les polítiques públiques de l’educació, la igualtat 
social i el fet migratori, i també de diverses experiències innovadores en el 
camp de la participació ciutadana i el reforçament dels valors democràtics. 
 
Entre el 2004 i el 2006 va ser el coordinador i el redactor d’un dels cinc àmbits 
del Pacte nacional per a l’educació, concretament el que va fixar les bases del 
servei públic educatiu. L’any 2008 va ser coordinador d’un dels quatre àmbits 
del Pacte nacional per a la immigració, en concret el que elaborava l’adaptació 
dels serveis públics. 
 
És professor associat de Ciència Política a la Universitat de Barcelona (UB). 
Anteriorment, ha estat professor a la UAB i a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). Ha exercit la docència en diversos màsters i estudis de 
postgrau de diverses universitats. És autor de publicacions acadèmiques i 
també d’articles en obres universitàries col·lectives. 
 
Des del 1996 fins el 2004 va ser conseller de l’antiga Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió.  
 
Des de l’inici dels anys vuitanta ha participat en diversos moviments cívics i 
entitats socials i culturals del país. Cal destacar la participació a la Crida a la 
Solidaritat, de la qual va ser dirigent i portaveu des de 1983 fins a la seva 
dissolució, el juny de 1993. 
 
Des de mitjans anys noranta ha col·laborat periòdicament com a analista en 
temes socials i polítics en diversos mitjans de comunicació del país. En els 
darrers anys ha impartit centenars de conferències, tant en actes organitzats 
per institucions públiques com per associacions culturals i cíviques. 
  


