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Rafael Ribó: "Volem aprimar?
Aprimem el Defensor del Pueblo!"
El Síndic de Greuges desmenteix "categòricament" qualsevol relació sentimental
amb la seva cap de gabinet i acusa a "la caverna" de persecució política

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a la seu de Nació Digital, a Barcelona. Foto: Jordi Borràs

Rafael Ribó (Barcelona, 1945) fa vuit anys que és Síndic de Greuges, el temps necessari per
haver coincidit amb tres presidents de la Generalitat que, segons diu, l'han encoratjat a buscar
projecció internacional.El Mundo l'acusa de viatjar massa i e-notíciesde fer-ho amb algú amb qui
hi té una relació sentimental. Ell nega ambdues coses i adverteix: "sóc Taure i no m'acovardeixo
fàcilment". En donem fe des del primer moment en què ha tocat el timbre d'aquest diari, molt
enfadat amb un article del director, però disposat a l'interrogatori...
- ... Doncs anem al gra. Vostè creu que si un alt càrrec promociona algú a partir d'una
relació sentimental entra en un conflicte ètic, encara que tot el procés sigui legal?
- Del tot. Els nomenaments s'han de fer en base a criteris bàsics i objectius.
- Ja sap que se li atribueix justament aquesta circumstància amb Judith Macaya, la seva
cap de gabinet...
- És absolutament fals, sense cap mena de contrastació. Es tracta d'una llicenciada en sociologia
que entra el 2004 com a encarregada de totes les dades de l'informe anual, un càrrec no pas
irrellevant. El 2006 passa a ser assessora de l'àrea social en base a un concurs i el 2009, per
malaltia del responsable de comunicació i perquè marxa per raons familiars la responsable de
protocol, ho fusionem, tot demanant a la Judith Macaya que ocupi aquest càrrec. Després, el
2010, presento un equip al Parlament on hi ha el Jordi Sànchez com a adjunt primer i, entre
d'altres, també la Judith Macaya. I tot això és ratificat pel Parlament per unanimitat.
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- No li preguntem sobre la legalitat de l'itinerari professional de la directora de gabinet, sinó
per les motivacions del seu nomenament.
- És sorprenent que se'm demani per una dona i per cap dels homes. La capacitat de la senyora
Macaya porta a que, després de dos anys i mig de treball, és promocionada a assessora. És
encara més tard que assumeix les funcions actuals.
- Sí, però si vostè hi té una relació sentimental reconegui que...
- (Interromp) Jo desmenteixo categòricament qualsevol relació sentimental. Suposo que el que
interessa a Nació Digital o a qualsevol altre mitjà és si el Síndic respecta la legalitat en els
nomenaments i això està del tot contrastat en la documentació que aporta la Sindicatura.
- Un altre front de crítica és el que plantegen les informacions del diari El Mundo en el
sentit que vostè ha realitzat una quantitat de viatges desproporcionada i incompatible amb
el context d'angoixa social que comporta la crisi.
- El nombre de viatges són uns seixanta els darrers tres anys, que estan penjats a la web, com ho
està el sou del Síndic. No hi ha cap altra institució a Catalunya amb aquest nivell de transparència.
Pel que fa al nombre, són viatges de suport a institucions més febles sota els criteris del Consell
d'Europa, o per cooperació directa, com en el cas dels Balcans. També poden ser per raó de
relacions internacionals amb institucions que busquen consultors sobre grans temes de l'àmbit del
Síndic. Un tercer capítol és el que té a veure amb xarxes monogràfiques com els drets dels infants.
I el més important és l'IOI (Institut Internacional de l'Ombudsman), que aplega tots els síndics del
món, que presidim des de Catalunya. És aquesta institució que nomena la Judith Macaya com a cap
de Secretaria.
- Però tot això és a Barcelona...
- Sí, i això motiva que l'octubre de 2010 es faci a Barcelona l'assemblea de tots els ombudsman
europeus, amb el que això significa per a la projecció internacional de la ciutat. I s'han fet moltes
més activitats relacionades amb aquesta presidència.
- Quant han costat els viatges del Síndic?
- Són 45 mil euros el 2010, 42 mil el 2011 i hi ha una projecció de 37 mil per al 2012. Tot plegat, el
0'5% del pressupost de la institució. Un pressupost que hem reduït en un 23%. El Síndic ja no té
cotxe oficial, per exemple. I també hem reduït despeses de representació, publicitat i personal.
- Això no implica rendibilitat, necessàriament.
- Hi ha resultats. Un és l'aprenentatge dels països més avançats per millorar l'eficiència, intercanvi
d'experiències també amb empreses privades que donen serveis generals. També el
reconeixement de la institució i del país, i això és el que més molesta a la caverna perquè això
projecta Catalunya. També generem un flux cap a Barcelona de persones que participen
d'aquest tipus d'activitat.
- Ha parlat vostè amb el president?
- Jo he parlat cada any amb la comissió del Parlament de Catalunya i sempre ens han reconegut
l'activitat internacional. A tots els presidents de la Generalitat jo els he anat informant del que
hem anat fent a nivell internacional, entre d'altres raons per demanar-los el suport. Però és que
també n'he informat al govern espanyol.
- Ha parlat aquests últims dies amb el president Mas?
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- No, però hi vull parlar abans de la compareixença parlamentària. Jo entenc que en temps de crisi
sigui llaminer presentar aquesta activitat en termes erosionants però, què és viatjar? Quinze hores
de vol per anar a Hong Kong a fer reunions? He anat a Bermuda a la reunió de l'executiva mundial
dels Ombudsman, però no hi he fet ni cinc minuts de turisme.
- Vostè no és precisament un nouvingut a la política. Deu tenir una opinió sobre aquest
qüestionament de l'acció internacional del Síndic.
- He llegit l'editorial i els articles que l'acompanyen al diari que ha llançat aquesta ofensiva. I és
molt senzill, les autonomies sobren. És molt fàcil començar pels defensors, que són un punt
aparentment feble. Però aquestes institucions tenen un gran reconeixement internacional. Si es
vol aprimar s'ha de fer per dalt, per què ens hem de gastar diners en assessors del Defensor
espanyol per visitar el CIE (Centre d'Internament d'Estrangers) de la Zona Franca quan jo hi puc
anar en autobús? Volem aprimar? Aprimem el Defensor del Pueblo!
- Quina relació té vostè amb la Defensora del Pueblo de l'estat?
- Personalment, esplèndida. Ella parla català i coneix Barcelona, però a nivell institucional no hi ha
cap conveni de col·laboració, encara que ho marqui l'Estatut. I també hi ha mania a Catalunya.
Quatre dels sis últims recursos al Tribunal Constitucional són contra l'Estatut i tres lleis catalanes
més. Només veuen inconstitucionalitats allà on hi ha voluntat d'autogovern.
- Per acabar, li faig saber que li hem fet preguntes que vostè va considerar mancades de
deontologia quan les va fer un altre periodista.
- Perquè ja van quatre vegades que aquest periodista primer em pregunta sobre qüestions
personals per anar a derivar a una tesi que, després, és la que publica i que afecta a temes
institucionals. M'estic plantejant que, en comptes d'entrar en aquesta trampa, quan aquest
periodista em pregunti, faré com si sentís ploure.
- Vosté sempre té dret a no respondre. Sempre. Una altra cosa és quin efecte té aquesta
actitud sobre la imatge pública d'un càrrec institucional.
-M'estan arribant missatges de tot l'arc parlamentari demanant-me que aguanti, perquè tot és
radicalment fals.
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