Adhesions d'entitats

Candidatura a la Sindicatura de
Greuges de Barcelona: Eva Fernández
Lámelas
La Sindicatura de Greuges de Barcelona es una institució independent, jove i valuosa que
defensa els drets fonamentals i les (libertáis publiques de tots/es els qui som a la ciutat.
Ara que s'acaba el mandat de la que ha estat la primera Sindica de Greuges de la riostra
ciutat l'Ajuntament ha obert el termini de presentado de candidaturas. La Sindica de
Greuges de Barcelona es elegida i nomenada peí Consell Municipal a proposta de
l'alcalde, per un període de cinc anys.
Volem felicitar a la sra. Pilar Malla per haver obert cami amb la independencia i rigor que
tots li coneixem. Per a les entitats que treballem a la ciutat la presentado de candidaturas
es una ocasió per a participar i proposar una persona que pugui encarnar aquesta
rasponsabilitat a partir d'ara.
Des de la creenga de que els ciutadans i entitats ens hem d'involucrar en tots aquells
processos i espais de participado que existeixen i de que una democracia s'ha
d'enriquir, algunes entitats volem proposar la candidatura de la sra. Eva Fernández
Lámelas com a candidata a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
L'Eva Fernández no només té un gran coneixement de la ciutat i la realitat deis seus
barris: ha estat una persona mot compromesa des del día a día en el moviment veínal de la
ciutat, ha participa! en moltes entitats en la defensa deis drets mes básics deis ciutadans i
també deis nous drets de ciutadania, i es una persona convencuda de que la participado
democrática es fa involucrant a les entitats i ais veíns en les polítiques i els drets públics
des de la rasponsabilitat. L'avala la seva trajectória activa de tants anys, i aquests darrers
com a presidenta de la Federado d'Associacions de VeTns de Barcelona.
Pensem que seria una persona molí idónia per a impulsar els raptes futurs de la
sindicatura: vincular a les entitats com a antenes deis drets fonamentals vulnerats,
incrementar la presencia i la veu de la sindicatura vers la ciutadania, teixir una xarxa de
compromisos entorn deis drets i ajudar a ('administrado a esdevenir una garantía deis drets
mes básics i aquells mes avancats ara que fa mes falta que mai.
Convidem a totes aquelles entitats compromeses amb la dutat a adherir-vos a aquesta
proposta

L'entitat Centre Social de Sants
dona suport a la candidatura a la Sindicatura de Greuges de
Barcelona d'Eva Fernández Lámelas.
Nom de qui signa en representado de l'entitat: Josep Maria Domingo Pedret
Carree: President
finéis, 3(U*6l

Si us plau, envieu-nos el paper emplenat a l'adrega ecanet@>casaldelsinfants.
qualsevol dubte parieu amb Enríe Canet (629048479- 933170013)
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