
 
 
 
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. 
  
 



 
 
 
Adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents 
Maria Jesús Larios Paterna 

Funcions: assisteix el síndic i exerceix les competències delegades en la protecció 
dels infants i els adolescents en el context de la Convenció internacional dels drets 
dels infants.  

Maria Jesús Larios Paterna (Barcelona, 1970) és doctora en Dret per la Universitat de 
Barcelona i professora titular de Dret Constitucional per la mateixa universitat.  

S'ha especialitzat en el dret a l’educació i la immigració. En aquest camp va codirigir 
l’Anuari de la Immigració de la Fundació Bofill i el Seminari sobre els Drets dels 
Immigrants de l’Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona. Té diverses 
publicacions en aquests àmbits. 

Des de l’octubre de 2004 ha estat directora d’Afers Socials i de Relacions amb el 
Parlament del Síndic de Greuges. 

Al Síndic de Greuges les seves àrees de responsabilitat han estat relacionades amb el 
règim jurídic de les administracions públiques, els serveis socials, la cultura i les 
universitats. Ha estat la responsable de les relacions amb el Parlament i ha coordinat i 
supervisat l’elaboració i la presentació al Parlament de l’informe anual del Síndic de 
Greuges i els informes extraordinaris. 

En el camp de la investigació, la seva activitat s’ha centrat en l’estudi de les 
institucions, especialment el Parlament, i en els drets fonamentals. Per a l’elaboració 
de la tesi doctoral va fer una estada d’investigació d’un any a la Universitat de 
Heidelberg (Alemanya) i al Max Plank Institute de la mateixa ciutat. És autora de 
publicacions en llibres i revistes especialitzades en aquestes matèries.  

Ha estat membre de diversos projectes d’investigació relacionats amb els drets 
fonamentals i amb l’estructura territorial de l’Estat. 

Ha impartit docència en diverses universitats, a més de la Universitat de Barcelona, 
com ara la Universitat andina Simón Bolívar (1999), i també en diversos màsters i 
cursos especialitzats com ara el Màster en Immigració i Educació Intercultural, que 
organitza la Facultat de Filosofia de la UB, i el Màster en Dret Públic de l’Escola 
d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Ha estat consultora de Dret 
Constitucional de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 


