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1 · INTRODUCCIÓ

L’any 2021 la societat ha intentat recuperar 
la normalitat, però es evident que no ho ha 
aconseguit. 

Tot i així, tothom ha buscat solucions per tal 
que el dia a dia i el que havíem decidit fer es 
fes d’una manera o una altra. Com a FòrumSD 
podem dir que hem realitzat la majoria de 
les activitats previstes, si bé la virtualitat 
encara ha estat molt present en el nostre 
funcionament. La feina no ha parat malgrat 
que, percentualment, hem pogut recuperar 
molt poc la presencialitat.

Amb tot i això, al tancar l’any podem dir que 
el moll de l’os de l’activitat s’ha fet gairebé 
en la seva totalitat, que les sindicatures han 
pogut seguir treballant i que, col·lectivament, 
hem seguit fent coses junts i projectes en 
equip per reforçar l’impacte de la nostra 
feina.

Detallem a continuació les activitats que 
s’han realitzat.
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2 · PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ

2.1 · Ajuntaments

Mantenim la continuïtat dels contactes amb un seguit de municipis 
prioritaris per aconseguir una major implantació de la institució als 
territoris. Hem posat a la seva disposició la informació sobre la creació 
de la sindicatura local i la tramesa de documentació complementària. 

Les limitacions de l’any que han fet que la feina hagi estat virtual i 
en menor quantitat que en un any habitual. S’ha posat èmfasi en 
les renovacions a les sindicatures perquè l’aturada administrativa 
ha afectat especialment a institucions com el síndic/a local. En aquest 
sentit, s’ha aconseguit renovar a Tortosa, Calella i Arenys de Mar.

2.2 · Ciutadania

S’ha donat especial atenció a la presència en mitjans de comuni-
cació amb l’objectiu de de donar a conèixer la figura de les sindica-
tures municipals. Això s’ha fet a través d’accions com ara l’empenta 
als mitjans per treballar el tema de l’empadronament o mitjançant la 
presentació d’informes o treballs específics. 

2.3 Municipàlia

Un cop més, i gràcies a la cessió de l’espai per part de la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC), hem estat el 19, 20 i 21 d’octubre 
a la Fira Municipàlia (recinte firal de Lleida) on s’ha fet promoció de 
la figura de les sindicatures als municipis. La difusió que s’ha fet a 
tots els ajuntaments els proposava una trobada a Municipàlia per fer 
els primers contactes i donar a conèixer el procediment per tenir una 
sindicatura. Cinc ajuntaments ens han visitat a l’estand i amb tots 
cinc s’està intentant que acabin tenint una sindicatura local de greu-
ges. Onze síndics/ques de greuges i defensores han anat fins a Lleida 
per estar a l’estand atenent a les visites.

3 · ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Les activitats de formació dels síndics tenen un doble objectiu. El pri-
mer és formar a les sindicatures en tots aquells temes que els són 
imprescindibles per fer la tasca que tenen encomanada. Cal no obli-
dar que els síndics i sindiques ho són normalment  per la seva vàlua 
i trajectòria, però no sempre tenen formació en dret, ni experiència en 
el món de l’administració. Aquest primer objectiu es cobreix amb for-
macions que fan tant persones alienes al FòrumSD com síndics/ques 
en actiu, i en les quals també s’incorpora el talent de ex-síndics/ques. 

El segon objectiu es la formació horitzontal. Es tracta de teixir una 
xarxa amb tot el coneixement acumulat que hi ha a les sindicatures 
i compartir-lo. És, en definitiva, una formació transversal a fi d’inter-
canviar experiències i coneixement.

3.1 · Jornada de formació Sindilab

Aquest any, després de l’experiència de l’any passat i atenent a la 
demanda, s’ha fet un esforç per fer la jornada presencial. I s’ha do-
nat a les jornades el nou nom, SindiLab, per tal que siguin un espai 
d’aprenentatge, innovació i progrés per les sindicatures. La Jornada 
de Formació es va celebrar el dia 10 de novembre i va tenir dos temes 
principals: el dret a l’empadronament i els plans d’integritat muni-
cipals, a més de la presentació de la tasca de les quatre comissions 
de treball del FòrumSD. 

Pel que fa al padró, es va presentar la segona versió actualitzada de 
la monografia  El dret a l’empadronament i la bona administració, 
esctita pel professor Juli Ponce, catedràtic de Dret de la Universitat 
de Barcelona; i Amaya Orio, llicenciada en Dret i agent de la propie-
tat Immobiliària. 

La presentació d’aquesta nova publicació del FòrumSD es va comple-
tar amb un debat sobre l’empadronament amb Marc Serra, regidor 
de Drets de Ciutadania i Participació de l’Ajuntament de Barcelona; 
Laia Costa, de la xarxa Padró xTotes; i Pepa González, Defensora de 
la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. El debat va ser moderat 
per la Isabel Marquès, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.

La segona part es va dedicar a conèixer que son els plans d’integritat 
municipal i pensar conjuntament si les sindicatures tenen un rol en 
la posada en pràctica d’aquest plans. Al final es varen presentar les 
conclusions de les comissions de Tràfic d’Essers Humans, Digitalit-
zació, Serveis Socials i Incidència Política. Ala jornada varen assistir  
48 persones de manera presencial i 35 en línia.

3.2 · Formacions diverses

Durant tot l’any, i de manera espaiada, s’han fet fins a 22 jornades de 
formació en temes molt diversos, algunes d’elles conjuntament amb 

Podeu veure la gravació de la 
Jornada Sindilab 2021 en els 
següents enllaços:

• Presentació de la monografia 
sobre El dret a ser empadronat 
i la bona administració i debat 
posterior.

• Debat sobre els plans 
d’integritat municipal.

Cliqueu per llegir o descarregar la 
monografia El dret a ser empadronat i 
la bona administració

La Jornada Sindilab 2021, el novembre a Sabadell

https://youtu.be/DozJ4oWGzjY
https://youtu.be/DozJ4oWGzjY
https://youtu.be/DozJ4oWGzjY
https://youtu.be/DozJ4oWGzjY
https://youtu.be/kWD9cSrIqCE
https://youtu.be/kWD9cSrIqCE
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
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altres entitats i institucions:

a. Presentació de l’informe Desatencions a la ciutadania en temps 
de pandèmia, editat pel FòrumSD: va tenir lloc el 29/01/21 de 
manera virtual. Es va presentar tot l’informe externa e interna-
ment.  Van assistir 62 persones.

b. La plusvàlua municipal i la crisi de l’habitatge. El paper de les                           
sindicatures locals, organitzada pel FòrumSD i el CICAC (Con-
sell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya): va tenir 
lloc el 25/2/21 de manera virtual i va tenir una assistència de 98 
persones.

c. Les sindicatures Locals (Universitat de Barcelona i FòrumSD): 
Presentació a la UB de l’experiència del FòrumSD. Va tenir lloc 
el 17/3/21 a càrrec d’Eva Abellan, Síndica Municipal de Greuges 
de Sabadell; i Isabel Marqués, Sindica Municipal de Greuges e 
Terrassa. Va tenir una assistència de 280 persones.

d. La fragilitat del sistema de drets: el paper de l’ombudsman en 
el  marc de la pandèmia de la covid-19 (ForumSD i Síndic de 
Greuges de Catalunya). Organitzat conjuntament amb la Xarxa 
d’Ombusdman de Catalunya. Va tenir lloc el 13/05/21, en format 
virtual i  amb una assistència de 48 persones

e. Jornada telemàtica sobre El Dret a la Segona Oportunitat. 
(FòrumSD i Aliança pel Dret a la Segona Oportunitat). Es va rea-
litzar el 3/6/21 a proposta de la Sindicatura de Palamós i amb el 
suport de l’Aliança al Dret de la Segona Oportunitat. Va ser vir-
tual i la van impartir els advocats Joan Alegre i Octavio Gracia. 
Varen assistir 42 persones

f. Presentació informe de digitalització (FòrumSD).  El 14/10/21 
es va presentar, a la seu de l’EMD de Valldoreix, l’informe Di-
gitalització i drets de la ciutadania, a càrrec de Ramón Palacio, 
Síndic de Sant Cugat del Vallès; i Francesc Mateu, Director del 
FòrumSD; amb una conferencia prèvia de Carles Salvadó, cap del 
Servei de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Van 
assistir 22 persones presencialment i 18 virtualment.  

g. Els plans d’integritat (Associació Catalana de Municipis i  
FòrumSD): el 19/10/21 —en el marc de la fira Municipàlia de Llei-
da— va tenir lloc una taula rodona sobre els plans d’integritat, la 
seva posada en marxa i el rol de les sindicatures locals. Va tenir 
un format mixt, amb la presencia de 32 persones presencialment 
i 34 virtualment

h. Primer Congrés europeu de la Segona Oportunitat (Aliança pel 
Dret a la Segona  Oportunitat i FòrumSD): Com a membres de 
l’Aliança es va organitzar aquest congres internacional per ava-
luar la llei, que va tenir un format mixt. Presencialment hi havia 
120 persones i virtualment 3.100. Va tenir lloc el 17 i 18 de no-
vembre.

3.3 · Curs de Formació Bàsica per a Sindicatures

Aquesta ha estat una de les prioritats d’aquest any. S’ha dissenyat 
un curs de formació per noves sindicatures i per noves persones al 
capdavant o als equips de les sindicatures. Aquest curs consta de deu 

MÒDUL TEMARI PONENTS

MÒDUL 1 LES SINDICATURES DE GREUGES: ORIGEN I REALITAT
• Història de l’ombusdman. 
• Antecedents a Catalunya.
• Evolució i situació actual del col·lectiu. 
• Historia del FòrumSD.
• Municipis amb i sense sindicatures a Catalunya.
• Base legal. Regulació i marc jurídic. Nomenament, durada, retribució.
• Estructura de les sindicatures.
• Base teòrica. Què he de saber per defensar el lloc.
• Què es i què no es un síndic/a.

Eva Abellan

MÒDUL 2 FORMACIÓ EN DRETS
• Drets Humans. Enfocament de drets.
• Els Drets Humans a la ciutat: la Carta Europea.
• Els drets emergents.
• El Dret Administratiu.
• Les ordenances i normatives municipals.
• L’adaptació de les normes: el principi d’equitat

Isabel Marquès

MÒDUL 3 GESTIÓ DE L’OFICINA
• Procedimentació (visites, queixes, consultes, assessorament...)
• Registre de dades.
• Carta de serveis.
• Indicadors de qualitat de la sindicatura.
• Codi ètic.
• Relació amb l’administració municipal: alcalde, junta de portaveus, 

departaments i serveis municipals, policia local...

Lluís Martínez

MÒDUL 4 RELACIONS AMB LA CIUTADANIA
• Escoles.
• Entitats, plataformes, AAVV, gent gran...
• Difusió de la figura.
• Organització d’esdeveniments.
• Consells de participació ciutadana.
• Relacions amb els grups d’interès

Lluís Martínez

MÒDUL 5 COMUNICACIÓ
• Radio, premsa, televisió.
• Xarxes socials.
• Les recomanacions com a eina de comunicació.
• Materials de divulgació.

Lluis Martínez

MÒDUL 6 PLANIFICACIÓ DEL DESPLEGAMENT
• Fixar objectius (clars, realistes i adaptatius).
• Determinar els recursos necessaris.
• Establir un calendari de desplegament de l’estratègia.
• Fer un seguiment de la implantació dels objectius.
• Comunicar els èxits assolits.
• Revisar i actualitzar periòdicament les metes. 

Lluís Martínez

Contingut del Curs de Formació per a Noves Sindicatures
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MÒDUL TEMARI PONENTS

MÒDUL 7 GESTIO DE LA QUEIXA
• Conceptes.
• Tramitació.
• Parts implicades.
• Terminis de resposta.
• Recomanacions basades en queixes repetitives.
• Actuacions d’ofici.

Antoni Martínez
Muntsa Costa

MÒDUL 8 TEORIA DEL CONFLICTE
• Els conflictes i les seves fases.
• Actituds i posicions davant del conflicte.
• Foment de l’espai de diàleg i participació ciutadana.
• Gestió de percepcions, perspectives, prejudicis i expectatives de les parts.
• Mediacions no formals.

Joan Sala

MÒDUL 9 L’INFORME ANUAL
• Estructura i continguts (queixes i consultes, recomanaAhhhcions, activitats, 

ForumSD).
• Disseny (text, gràfics, fotos) i suports (paper, pdf, usb..).
• Presentacions de l’informe a la Junta de Portaveus i al Ple de l’ajuntament.
• Distribució de l’informe als grups d’interès.
• L’informe anual com a eina de comunicació.
• Informes amb altres periodicitats (mensuals, trimestrals, semestrals...).

Lluís Martínez

MÒDUL 10 ELS ODS
• L’Agenda 2030
• Els Objectius de Desenvolupament Sostenible
• Implantació de l’Agenda 2030 a les administracions. Aliances.
• Els ODS com a eina per la defensa dels DDHH per les sindicatures locals

Eva Abellan

sessions i una carpeta de material important. Aquestes deu sessions 
s’han gravat de forma que s’han convertit en un curs en línia a dis-
posició de totes les sindicatures. 

Per a la formació hem disposat de la col·laboració de síndiques i sín-
dics en actiu (Eva Abellan, Isabel Marquès i Joan Sala), de síndics 
emèrits (Lluís Martínez) i de persones dels equips de les sindicatures 
(Munsta Costa i Toni Martínez).

També s’ha desenvolupat un procediment de benvinguda de les per-
sones que s’incorporin a les sindicatures. 

4 · COMISSIONS DE TREBALL

4.1 · Grup de treball de Renda Garantida de Ciutadania i Ingrés 
Mínim Vital

Els temes  de la renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital, 
amb la circumstància de tancaments empresarials i l’increment de 
les vulnerabilitats de moltes famílies, han generat moltes peticions 
a les sindicatures. La complexitat de l’assumpte i la cronificació de 
la situació ha fet que s’hagi creat un grup de treball que segueixi el 
tema, aporti la informació a totes les sindicatures i ofereixi solucions 

i ajuts eficaços als ciutadans. És un grup de treball de llarga durada 
que durant l’any ha anat actualitzant la informació del tema.

4.2 · Comissió de Desatencions

La comissió de desatenció a la ciutadania, que va començar el 2019, 
va presentar el seu informe a totes les sindicatures el 13 de gener 
del 2021. L’informe s’ha distribuït àmpliament i s’ha presentat en di-
verses instàncies. També s’ha comentat en múltiples presentacions 
del Fòrum com a exemple de la tasca de valor que poden aportar les 
sindicatures locals. 

4.3 · Comissió de Digitalització

La digitalització de l’administració suposa un repte per les sindicatu-
res. No totes han participat del procés de digitalització del seu ajun-
tament, ni tenen les eines que cal. Ni, tampoc, els mecanismes de 
relació amb l’administració. 

Per tot això, el desembre es va crear una comissió per estudiar què i 
com ho han de fer les sindicatures per no veure’s relegades davant 
la digitalització. La comissió es va desenvolupar durant els primers 
mesos del 2021. Es va fer una primera tasca de recollir totes aquelles 
queixes, en la qual on es posa de relleu una possible vulneració de 
drets que el procés de digitalització i la seva acceleració amb la pan-
dèmia hagi pogut ocasionar.

Aquest informe es va presentar al novembre a la seu de l’Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada de Valldoreix de manera presencial i virtual. 
També es va presentar en una formació de la Diputació de Barcelona 
el 2 de desembre.

Queda una segona tasca de la comissió per estudiar la incorporació 
de les sindicatures a aquest procés de digitalització.

4.4 · Comissió Tràfic de Persones

Com a conseqüència de les jornades de formació de Palma de Mallor-
ca i a instància de la Defensora d’aquesta ciutat, la Junta Directiva del 
FòrumSD va decidir crear la Comissió de Tràfic de Persones el 18 de 
desembre del 2019. 

Cliqueu per llegir/descarregar 
l’informe Les desatencions a la 
ciutadania en temps de pandèmia.

Cliqueu per llegir/descarregar 
l’informe Digitalització i drets de la 
ciutadania.

Reunió a Madrid per a la presentació 
al Gobierno del posicionament del 
FòrumSD sobre el tràfic de persones.

http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-desatencions-ciutadania-pandemia-covid19/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-desatencions-ciutadania-pandemia-covid19/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-desatencions-ciutadania-pandemia-covid19/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
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Aquest òrgan ha estat treballant tot aquest any. S’ha elaborat un po-
sicionament i un pla de treball per donar a conèixer el problema i 
possibles i ndicadores per detectar-ho a totes les sindicatures.

També s’ha presentat el posicionament i la feina feta a la vicepresi-
dència del Gobierno a Madrid.

4.5 · Comissió Serveis Socials.

La comissió de serveis socials es la més recent i ha començat a treba-
llar el mes de novembre de 2021. S’ha fet una primera tasca centrada 
en la recollida de problemàtiques que es veuen a les sindicatures 
i està en el procés de recollida d’informació del funcionament dels 
Serveis Socials.

4.6 · Comissió d’incidència política.

S’ha creat aquest comissió per tal de fer pressió al Parlament de Ca-
talunya, grups polítics i departaments a fi de millorar i concretar la 
situació legal de les sindicatures locals. El 28 d’octubre es va visitar 
a la presidenta del Parlament, la MH Sra. Laura Borràs, per fer inci-
dència sobre la necessitat de regular millor la figura  i s’han elaborat 
diversos textos jurídics per posar-los a disposició dels grups polítics.

Un dels compromisos de l’actual Junta era dotar el FòrumSD d’un 
servei que donés suport a totes aquelles sindicatures que no comp-
ten amb juristes al seu equip i els cal suport jurídic per fer les reso-
lucions.

Amb aquest objectiu, es va dissenyar un sistema de suport, es va 
licitar el servei i es va escollir l’Observatori DESC com a entitat 
encarregada de prestar aquest servei. També s’han creat els canals 
per facilitar les consultes i s’han comprat les llicencies informàtiques 
necessàries per fer-ho.

5 · SERVEI JURÍDIC

El Servei Jurídic va començar a funcionar el novembre del 2020 i en 
aquest 2021 ha atès 12 casos problemàtics de 8 sindicatures dife-
rents. Totes les resolucions i consultes s’han penjat a la intranet del 
FòrumSD a fi de socialitzar el seu coneixement. Tota aquesta resolu-
ció es l’equivalent a 72 hores de feina.

A finals d’any s’ha renovat el conveni amb l’Observatori DESC per 
continuar amb aquest servei.

6.1 · Relacions Internacionals

L’AGOL, l’Aliança Global de l’Ombudsperson Local, és el projecte de 
creació d’una entitat i xarxa de sindicatures locals d’àmbit interna-
cional amb l’objectiu de coordinar esforços en la defensa dels drets 
humans a la ciutat. 

El projecte compta també amb la implicació d’Ismael Rins, Defen-
sor del Pueblo de Río Cuarto (Argentina); Jesualdo Arzuaga, director 
executiu de la Federación Nacional de Personeros, de Colombia (FE-
NALPER);  Nasheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comissió 
de Drets Humans de ciutat de Mèxic; i Guillermo Escobar, director 
del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías Iberoamericanas 
(PRADPI, Alcalà de Henares). 

La Síndica de Sabadell, Eva Abellan, presidenta del FòrumSD, forma 
part del Consell Rector de l’AGOL en qualitat de vicepresidenta primera.

En aquest context, el 28 de juny varem fer la presentació internacio-
nal dels Plans d’Acció pel Clima i les Energies Sostenibles (PACES). 

6.2 · Ciutats Defensores dels DDHH

El FòrumSD ha seguit formant part del Programa de Ciutats De-
fensores dels Drets Humans, malgrat les dificultats que l’any ha su-
posat pel seu desenvolupament. 

Els ajuntaments involucrats que tenen sindicatura han comptat amb 
el suport d’aquesta xarxa per al desenvolupament del programa. 
Hi han participat els ajuntaments de Barberà del Vallès, Caldes de 
Montbui, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Molins de 
Rei, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, 
Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 

Aquest és un programa que compta amb la col·laboració de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Tarra-
gona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Fòrum de Síndics i De-
fensors Locals de Catalunya i la Casa Amèrica de Catalunya. I que or-
ganitzen el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), 
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya (IDHC) i l’Institut Català Internacional per la 
Pau (ICIP).

6 · TREBALL EN XARXA I RELACIONS INSTITUCIONALS

Audiència de la presidenta del Parla-
ment de Catalunya, MH Laura Borràs, 
amb la Junta Directiva del FòrumSD.

Web de l’AGOL

Web de la xarxa de Ciutats 
Defensores dels Drets Humans

https://agol.es/es/
https://ciutatsdretshumans.cat/
https://ciutatsdretshumans.cat/
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6.3 · Educació en valors - Promoció dels drets i deures entre la 
gent jove

La majoria dels síndics/ques i defensors/es locals del FòrumSD man-
tenen un programa educatiu adreçat als joves amb l’objectiu de la 
promoció, el coneixement i la defensa dels drets i deures entre 
l’alumnat dels instituts d’educació secundària. La proposta d’edu-
cació en valors està especialment adreçada als alumnes de primària, 
de secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mig 
(16-18 anys) i cicles formatius de grau superior (més de 18 anys).

El recompte de les dades anuals assenyala que es manté el ritme de 
més d’una quarantena de sessions per tot el territori i la presència  
de com a mínim uns 1.500 alumnes dels diversos centres d’ensen-
yament que hi han participat.

Les sindicatures actives en la proposta són les de Palafrugell, Mo-
llet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 
Terrassa, Sabadell, Lleida, Igualada, Palamós, Girona, Vilafranca del 
Penedès, Sant Feliu de Guíxols, L’Escala, Vilanova i la Geltrú i Reus. 
Malgrat les dificultats, moltes d’elles han tingut alguna activitat en 
les escoles.

6.4 · Altres activitats de presència pública

• Cicle DDHH a Sant Cugat. Ponència sobre els drets humans a la 
ciutat (04/03/2021).

• Ponència al Consell Comarcal del Baix Llobregat per presen-
tar informe Desatecions a la ciutadania en temps de pandèmia  
(04/03/2021).

• Jornada a Santa Coloma (21/04/2021)

• Jornada El dret al padró i la bona administració al Col.legi de 
Treball Social (21/09/2021)

• Jornada de formació a la Diputació de Barcelona sobre El rol de 
les sindicatures locals (11/11/2021)

• Jornada formació a la Diputació de Barcelona sobre l’informe de 
digitalització.

• Presentació de l’Anuari de Bon Govern sobre Plans d’Integritat  
a la Universitat de Barcelona (17/12/2021)

La comunicació es vital per la tasca del FòrumSD. Per tot això el 
FòrumSD compta amb el suport d’Essabede Comunicació, una em-
presa que porta tot aquest àmbit. Aquest any aquesta gestió s’ha 
estructurat en els següents eixos d’actuació: 

a. Comunicació interna: elaboració de materials per a la promoció 
de les ac-tivitats que el FòrumSD organitza per als seus associats.

b. Imatge corporativa: aplicació de la imatge corporativa de l’enti-
tat als dife-rents formats i requeriments comunicatius sol·licitats 

7 · COMUNICACIÓ

(díptics, certificats, tar-getes de visita...).

c. Gabinet de premsa: connectar els mitjans de comunicació amb 
el FòrumSD de cara a donar presència pública i rellevància a les 
seves actuacions i convocatòries.

d. Gestió de xarxes socials: manteniment d’una presència estratè-
gica i regular del FòrumSD a les xarxes socials en les quals dispo-
sa de perfils corporatius (Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin).

e. Publicacions: Elaboració, maquetació i edició de les publicacions 
que el FòrumSD realitza en el desenvolupament de la seva acti-
vitat. 

7.1 · Comunicació interna / Imatge corporativa

En aquests apartats (que resumim de manera conjunta), durant el 
2021, s’han realitzat les següents tasques: 

• Disseny de materials diversos per als esdeveniments que realit-
za el Fò-rumSD (creativitats, diplomes i certificats per a les ses-
sions de formació, programes, targetons, targetes de visita, dos-
siers, felicitació de Nadal...). 

• Maquetació i aplicació de la imatge corporativa a documents di-
versos del FòrumSD

• Manteniment i publicació de continguts a la pàgina web corpo-
rativa del FòrumSD (www.sindicatureslocals.cat) tant en l’àrea 
oberta com en la in-tranet restringida als membres de la institu-
ció.

• Trameses de l’iFòrum, el butlletí electrònic del FòrumSD

• iFòrum #12 (abril 2021): Enviat el 12/04/2021
• iFòrum #13 ( juliol 2021): Enviat el 26/07/2021
• iFòrum #14 (novembre 2021): Enviat el 24/11/2021

La tramesa del butlletí electrònic es realitza mitjançant una plata-
forma d’enviament massiu de correus. Actualment (amb dades de 
desembre de 2021), la llista de destinataris inclou 364 subscrip-
tors, entre membres del FòrumSD, ajuntaments de Catalunya de més 
de 10.000 habitants i subscriptors espontanis, que han manifestat 
el seu deig de rebre el butlletí mitjançant una campanya permanent 
de promoció que s’ha desenvolupat a través del perfil del FòrumSD 
a Twitter. 

7.2 · Gabinet de premsa

En el marc de la gestió de les relacions entre el FòrumSD i els mitjans 
de comunicació, s’han realitzat les següents actuacions:   

• 15/10/2021.- Els síndics i síndiques locals alerten del risc de 
pèrdua de Drets de la ciutadania arran de la digitalització | Veu-
re la nota en el format original

• 08/11/2021.- L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la Sín-
dica de Sabadell, Eva Abellán, inauguren les XIV Jornades de 
Formació del FòrumSD | Veure la nota en el format original

Subscriu-te a l’iFòrum, el butlletí 
electrònic del FòrumSD

https://mailchi.mp/db6018265994/iforum-abril-2021
https://mailchi.mp/b319a279787d/iforum-juliol2021
https://mailchi.mp/cfc65dc879ba/iforum-novembre-2021
https://mailchi.mp/eb444f75e619/psd-informe-digitalitzacio
https://mailchi.mp/eb444f75e619/psd-informe-digitalitzacio
https://mailchi.mp/461895594b4a/fsd-convo-jornades-formacio-sabadell
http://www.sindicatureslocals.cat/subscripcio-butlleti-forumsd/
http://www.sindicatureslocals.cat/subscripcio-butlleti-forumsd/
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• 10/11/2021.- Els síndics i síndiques locals recorden als ajunta-
ments que el padró no es pot utilitzar per a objectius diferents 
als previstos per la llei | Veure la nota en el format original

7.3 · Xarxes Socials

Actualment, el FòrumSD té presència a les quatre xarxes socials 
de més incidència pel target al qual es dirigeix. Està present a Fa-
cebook, Twitter, Instagram i Linkedin, a més de disposar d’un canal 
propi a YouTube. 

Els continguts que es publiquen a Facebook i a Twiter són, en bona 
mesura, els mateixos tot i que aquesta compartició de continguts es 
fa de forma desfasada —no al mateix moment temporal— per apro-
fitar les dinàmiques pròpies de cada xarxa i aconseguir el major im-
pacte possible. En aquests casos, els continguts es generen com a re-
sultat de les activitats del FòrumSD i de les sindicatures i defensories 
membres de l’entitat. A Instagram i Linkedin, per la pròpia dinàmica 
d’aquestes plataformes i per la verticalitat del seu formatm es publi-
quen continguts majoritàriament institucionals orientats a potenciar 
el brànding de l’entitat. 

Òbviament també s’aprofiten les potencialitats de cada xarxa per a 
continguts específics (per exemple: un major desenvolupament de 
temes a Facebook i la compartició de con  tinguts externs a Twitter o 
temes professionals a Linkedin).   

   

Facebook

Nombre de publicacions 294 posts

Creixement de la comunitat De 266  a 280 seguidors +14

Abast total de les publicacions  13.767 perfils

Major abast aconseguit amb una publicació 1760 usuaris

Interaccions  1.934
Reaccions: 1.692
Comparticions: 183
Comentaris: 59

Taxa d’engagement 14,04

Twitter

Nombre de publicacions 689 tuits/piulades

Creixement de la comunitat De 669 a 854 seguidors +176

Likes 2.389

Retuits 1.456

Respostes 63

Clics aconseguits als ellaços 3.502

Interaccions 3.932

Taxa d’engagement 3,4

Instagram

Nombre de publicacions 94

Creiexement de la comunitat De 71 a 155 seguidors +84

Abast global de les publicacions 2.596 usuaris

Interaccions 538

Taxa d’engagement 20,07

Linkedin

Nombre de publicacions 94

Creixement de la comunitat De 30 a 43 seguidors +13

Abast de les publicacions 2.596 

Interaccions 238
Interaccions: 238
Reaccions: 202
Comparticions: 32
Comentaris: 4

Taxa d’engagement 9,16

Activitat dels perfils del FòrumSD a les xarxes socials 2021

8 · PUBLICACIONS

Una de les tasques habituals del FòrumSD es la publicació d’infor-
mes i manuals útils tant per les sindicatures com per l’administració.

Aquest any hem publicat els següents informes:

• Monografia El dret a ser empadronat i la bona administració 
(Juli Ponce i Amaya Orio). Informe i resum executiu.

• Informe Desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia 

• Informe: Digitalització i Drets de la ciutadania

• Recull de memòries de totes les sindicatures.

El FòrumSD a les xarxes: 
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Linkedin
• YouTube

Llegeix/descarrega totes les 
publicacions del FòrumSD

https://mailchi.mp/97370bffc277/fsd-presentacio-guia-empadronament-forumsd
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-desatencions-ciutadania-pandemia-covid19/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/recull-informes-2019/
https://www.facebook.com/ForumSD
https://twitter.com/ForumSDCat
https://www.instagram.com/forumsdcat/
https://www.linkedin.com/company/38131812/admin/
https://www.youtube.com/user/ForumSD
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/
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Paràmetres bàsics

Usuaris 5.819 +1.460

Sessions 8.261 +1.555

Pàgines visualitzades 21.101 +314

Durada mitjana de la sessió 1,32 minuts

Procedència geogràfica de les visites

Espanya 62,49%

Estats Units 10,66%

Xina 5,12%

Canadà 2,30%

Indonèsia 2,11%

França 1,20%

Alemanya 1,13%

No establert 0,91%

Índia 0,67%

Adquisició

Tràfic directe 1.624 usuaris

Tràfic orgànic 3.194 usuaris

Tràfic referit 1.046 usuaris

Tràfic social 203 usuaris 

Contingut més consultat

Inici (home) 5.228 visualitzacions

Àrea privada 1.885 visualitzacions 

Síndic de Greuges de Lleida 988 visualitzacions

Accedir 896 visualitzacions

Fòrums 693 visualitzacions

Documents 614 visualitzacions

Sindicatures membres 367 visualitzacions

Inicio (en castellà) 342 visualitzacions

Les sindicatures locals 319 visualitzacions

Actualitat 298 visualitzacions

Analítica web de www.sindicatureslocals.cat

9.1 · Assemblea General Ordinària

Es va realitzar el dia 13 d’abril amb el següent ordre del dia:

1. Informació acta XXIII Assemblea del 14 Octubre 2020 
(extraordinària) 

2. Tancament 2020 
3. Presentació informe d’activitats 2020
4. Presentació informe econòmic 2020  
5. Presentació i aprovació del pla de treball (Servei d’orientació 

jurídica, servei de comunicació, comissions de treball, 
curs introducció a nous sín-dics, acord amb social.cat,...) i 
pressupost del 2021. Aprovació quotes 2021. 

6. Presentació projecte IDHC i procés de pla estratègic.   
7. Diversos 
8. Situació seu social 
9. Xarxa d’Ombusdman de Catalunya. Participació i jornada 6 

de maig 
10. Altres 
11. Elecció membres Codi Ètic
12. Precs i preguntes   

9.2 · Junta Directiva

La junta directiva s’ha reunit com a mínim mensualment per fer el 
seguiment de l’entitat  i totes les actes estan penjades a la web a 
disposició de qui vulgui. 

Les dates de les reunions ordinàries han estat:

• JUNTA NUM 151 13/01/2021
• JUNTA NUM 152 10/02/2021
• JUNTA NUM 153 17/03/2021
• JUNTA NUM 154 07/04/2021
• JUNTA NUM 155 12/05/2021
• JUNTA NUM 156 09/06/2021
• JUNTA NUM 157 14/07/2021
• JUNTA NUM 158 15/09/2021
• JUNTA NUM 159 15/10/2021
• JUNTA NUM 160 03/11/2021
• JUNTA NUM 161 01/12/2021

9 · ALTRES ACTIVITATS

L’acta està penjada a la web i es pot 
trobar en aquest enllaç

https://www.dropbox.com/sh/qoh0zp9v0n4md9f/AACcIKlnJ4118b-61Tv6Qu8Fa?dl=0&preview=Assemblea+General+23+Extraordinaria+14102020+virtual.pdf
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/memoria-forumsd-2020/
http://www.sindicatureslocals.cat/assets/files/2021/Balancos-i-comptes-exercici-2020-.pdf
http://www.sindicatureslocals.cat/assets/files/2021/PLA-DE-TREBALL-2021-FORUMSD.pdf
http://www.sindicatureslocals.cat/assets/files/2021/Pressupost-2021.pdf
https://www.dropbox.com/s/g76j7gx1bpep340/Codi%20%C3%88tic%20versi%C3%B3%20aprovada%20Assemblea%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qoh0zp9v0n4md9f/AABPJk8qENcNYvtAeE2MATpVa/Assemblea%20General%2024%20Ordinaria%2013042021%20BCN-Virtual.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qoh0zp9v0n4md9f/AABPJk8qENcNYvtAeE2MATpVa/Assemblea%20General%2024%20Ordinaria%2013042021%20BCN-Virtual.pdf?dl=0
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www.sindicatureslocals.cat
forumsd@forumsd.cat 

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defendores Locals de Catalunya compta amb el suport de 

http://www.sindicatureslocals.cat
https://twitter.com/ForumSDCat
https://www.facebook.com/ForumSD
https://www.instagram.com/forumsdcat/
https://www.youtube.com/user/ForumSD/featured

