
La principal funció del síndic de 
greuges de la Comunitat Valenci-
ana és vetlar pel compliment i el 
respecte dels drets i les llibertats 
de la ciutadania davant de l’Ad-
ministració local i autonòmica. 
Un càrrec que ocupa des de l’any 
2009 José Cholbi. Per al xabienc, 
aquest és el treball que més sa-
tisfaccions li ha proporcionat al 
llarg de la vida, ja que ha tingut 

l’oportunitat d’ajudar moltes per-
sones que estaven passant per 
situacions veritablement difícils, 
segons relata, però també, afig, 
és el treball que més li ha llevat 
la son «perquè no sempre està 
a les nostres mans resoldre els 
problemes de les persones amb 
la urgència i de la manera que 
mereixen». Només l’any passat, 
des de la Sindicatura de Greuges 
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«Llegir en valencià és una excel·lent 
manera de normalitzar la nostra 
llengua»

tramitaren més de 17.000 quei-
xes en defensa de la ciutada-
nia. Malgrat la càrrega de faena 
diària, Cholbi sempre troba un 
moment del dia per a la lectura, 
normalment a la nit. Últimament 
ha estat rellegint Matèria de Bre-
tanya, de la ja desapareguda au-
tora alteana Carmelina Sánchez-
-Cutillas. «Tot i que és un llibre de 
fa anys, em porta molts records 
de la infància a la meua terra i 
m’emociona la sensibilitat amb 
què està escrit. És un llibre que 
recomane llegir a tot el món», as-
severa. Per al síndic de greuges, 
«llegir llibres en valencià és una 
excel·lent manera de normalitzar 
i recuperar la nostra llengua, i 
d’atorgar-li la posició que mereix 
dins de l’ensenyament, la cultura 
i la societat». Per això, assegu-
ra, és tan important que els més 
joves empren el valencià en tots 
els àmbits i escenaris possibles. 

www.llegirenvalencia.org
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El Montgó, testimoni 
de la història
A uns cent quilòmetres del 
seu despatx situa José Cholbi 
el seu paradís particular. Fora 
queda el personatge públic. 
A Xàbia està la seua llar, la 
seua família, els seus amics, 
amb qui continua esmorzant 
sempre que pot. Tot el seu 
món més pròxim i personal, 
matisa, està sota l’imponent 
massís del Montgó. Aquesta 
muntanya «és un testimoni 
de la història dels nostres 
pobles: del passat, del present 
i també ho serà del futur, quan 
nosaltres ja no estiguem ací», 
explica el síndic de greuges. 
Comparteix amb l’autora del 
llibre La mel i la fel, Carme 
Miquel, «la sensació que la 
muntanya ens observa, que 
està envoltada de màgia i per 
descomptat que té un enorme 
protagonisme per a la majo-
ria de persones que habitem 
aquestes terres». Precisa-
ment al Montgó discorre la 
trama que ha filat Mercè Cli-
ment en Ah!, bella reina, que 
es podrà adquirir el dissabte 
23 de juny per només 1 euro. 

la nostra cuina

José Cholbi ocupa el càrrec de síndic de greuges des de l’any 2009.


