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Actuació d’ofici per analitzar el funcionament del sistema de
protecció de menors, especialment en els casos de
maltractaments

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va iniciar fa deu dies una actuació d’ofici per
tal d’analitzar els punts crítics del funcionament del sistema de protecció de
menors a Catalunya, especialment en les situacions de maltractament.
L’actuació del Síndic s’ha iniciat arran del cas de maltractament que ha patit
la petita Alba però, més enllà d’aquest fet tan greu, pretén dur a terme una
revisió en profunditat de les mesures de protecció més eficaces als infants,
evitant que es produeixin maltractaments, que s’agreugin o que es perpetuïn
per manca de la intervenció adequada dels poders públics.
El Defensor de les persones ha obert aquesta actuació d’ofici perquè
considera que s’ha produït una vulneració de drets, i que analitzant el cas es
pot fer una revisió del sistema que eviti situacions similars en el futur. Són
les administracions les que han d’examinar la seva actuació i depurar
responsabilitats si queda acreditada alguna disfunció o negligència, però el
Síndic vol assegurar l’exercici i la garantia dels drets dels menors.
El cas de l’Alba ha fet aflorar dèficits i disfuncions que afecten a la infància
desemparada, que ens han estat denunciats pels professionals en diverses
ocasions, i que han generat anteriorment queixes i actuacions d’ofici, amb les
corresponents recomanacions del Síndic recollides en diferents Informes
anuals de la institució presentats al Parlament.
El Síndic s’ha dirigit als departaments de Benestar i Família, Salut, Justícia,
Interior i Educació de la Generalitat, al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a la Fiscalia, a la Delegació del Govern central a Catalunya i a
l’Ajuntament de Montcada per demanar informació sobre la seva actuació i
sobre els seus projectes per millorar el funcionament i coordinació del
sistema de protecció.
L’experiència viscuda en aquest cas, i en d’altres anteriors de disfuncions i
manca de coordinació dels serveis que han d’intervenir, han de portar totes
les parts implicades a treballar en un nou disseny global que tingui com a eix
la major protecció dels infants. Aquest disseny global estarà integrat en una
propera resolució del Síndic sobre aquest tema.
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L’existència de circuits de treball sistemàtics i criteris d’actuació clars i
efectius, coneguts pels diferents professionals, és indispensable especialment
en els casos de desemparament o maltractaments greus. En aquest sentit el
Síndic ha impulsat diferents protocols d’intervenció en casos d’abusos i
maltractaments, que s’estan revisant per millorar-ne l’efectivitat i assegurarne la difusió entre els agents implicats.
El Síndic reitera l’absoluta necessitat de coordinar actuacions de totes les
administracions i disposar d’un disseny global per respondre a qualsevol
necessitat de protecció.
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