
Bon dia a tots i totes, 
 
 
Des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, volem 
iniciar la nostra intervenció, agraint a la senyora Misericòrdia Vallès Freixa, la 
tasca realitzada com a Síndica Municipal de Greuges, no sols durant aquest 
exercici, sinó durant tot el temps que ha exercit aquest honorabilíssim càrrec de 
servei a la ciutadania. 
 
 
Des de la CUP creiem fermament que la tradicional divisió de poders que 
establí la il·lustració i que s’ha perpetuat fins en l’actualitat en la nostra societat 
és molt i molt limitada. I, alhora, sempre hem qüestionat aquesta pròpia divisió 
de poders, en tant en quant, comprovem dia rere dia la inexistència 
d’independència en cadascuna d’aquestes institucions. 
 
 
Des de la CUP apostem decididament per un aprofundiment democràtic de la 
societat que garanteixi la plena independència dels tres poders tradicionals de 
l’Estat de dret, però que a més, faci un pas endavant en aquesta separació de 
poders, tot creant un quart poder, que sigui el poder popular. El poder que 
expressi el dret de la ciutadania a intervenir directament en les decisions i la 
gestió de la política en la nostra ciutat i país. Així com un cinquè poder, el de la 
controlaria social, el del que avui estem parlant. El de la Sindicatura de 
Greuges. 
 
 
Perquè, cal recordar, que els orígens d’aquesta institució es remunten a l’any 
1027, amb la fundació per part de l’Abat Oliva de les Assemblees de Pau i 
Treva. Que durant la nostra història, aquesta institució ha anat evolucionant 
arreu de la nostra nació. Des de les Corts de Perpinyà l’any 1350, on es 
presentà per primer cop al rei un Memorial de Greuge, a l’any 1409 amb la 
creació amb la creació dels jutges de greuges, i fins a la seva supressió, no 
podria ser d’altra manera, pel Decret de Nova Planta de Felip V. La fi de les 
nostres institucions pròpies i l’inici del procés d’assimilació per part de la 
monarquia espanyola i francesa. 
 
 
I, no fou fins a finals del segle passat, el XX, que aquesta institució, com moltes 
d’altres, es recupera. Com a símbol d’aquesta tradició i com un servei a la 
ciutadania adaptat als nous temps. Però un cop més, des de la CUP creiem 
que aquests temps estan canviant. I, que per tant, la Sindicatura de Greuges 
cal que s’adapti a aquests nous temps. 
 
 
Actualment, aquesta institució té molt limitades les seves funcions i els seus 
poders. Està subjugat a una altra institució, tot i mantenir-ne una certa 
autonomia. Creiem, decididament, que cal donar un nou impuls a aquesta 
institució que serveixi perquè es pugui treure aquesta etiqueta d’”institució de 
segona” i esdevingui un consell independent que tingui una major poder per 



controlar l’acció de l’administració i, sobretot, que aquest consell sigui escollit 
directament per la ciutadania, mitjançant unes eleccions. 
 
 
De nou, des de la CUP, volem felicitar la senyora Misericòrdia Vallès i Freixa. 
Agrair-li el servei prestat a la ciutadania. I, aprofitar aquest acte, per posar 
sobre la taula un debat, que esperem que sigui tingut en compte per la resta de 
grups municipals , i especialment pel govern, amb l’objectiu de consolidar 
aquesta institució en l’imaginari simbòlic de la ciutat i la nostra nació,així com, 
d’oferir un servei a la ciutadania que l’apropi més a les institucions que la 
representen. 
 
Gràcies per la vostra atenció. 
 

 

 


