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REUNIÓ INSTITUCIONAL PER MILLORAR LA PROTECCIÓ DELS 
MENORS VICTIMES D’ABUSOS SEXUALS I ALTRES MALTRACTAMENTS 
 
El Síndic de Greuges convoca a totes les administracions implicades 
 
El  Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presidit avui una reunió amb 
representants de diverses administracions per buscar vies per millorar la 
protecció durant els processos judicials dels menors víctimes d’abusos sexuals i 
altres maltractaments. 
 
A més del Síndic, Rafael Ribó, i els seus dos adjunts, han assistit a la trobada el 
delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, la presidenta del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Maria Eugènia Alegret; el fiscal en cap del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Mena; el vocal del  
Consell General del Poder Judicial, Josep Alfons López Tena; la secretària de 
Famílies i d’Infància del Departament de Benestar i Família, Montserrat Tur i la 
directora general de Relacions amb l’Administració de Justícia, del Departament 
de Justícia, Núria Cleries. 
 
El Síndic ha anunciat també que presentarà possibles propostes de modificació 
a la legislació actual que facin referència a la protecció dels menors durant els 
processos judicials. 
 
Algunes de les administracions representades a la reunió, Fiscalia, Generalitat i 
la Delegació del Govern Central, juntament amb el Síndic, han signat des del 
1999 fins el 2004 diversos protocols d’actuacions en matèria d’abusos sexuals i 
altres maltractaments amb menors que fan referència a l’actuació dels diferents 
professionals (policies, professionals de la salut, fiscals i jutges, etc.) que 
actuen al llarg de tot el procés judicial. Durant la reunió s’ha valorat l’aplicació 
que han tingut i s’ha debatut sobre les millores que cal introduir-hi. 
 
En un altre nivell,  Ribó també té la intenció de convocar una reunió de treball 
amb representants dels col·legis professionals que aborden aquesta 
problemàtica i una altra amb entitats que treballen en el camp de la protecció a 
la infància.  
 


