Comunicat de premsa
17 de juliol de 2006

El Síndic i les administracions consensuen els punts bàsics
del nou protocol d’actuació en casos d’abusos a menors
El protocol se signarà el pròxim mes de setembre i potenciarà la
millora en la detecció i la coordinació institucional
Tal com va avançar el Síndic en la darrera trobada institucional, l’abril
passat, i després d’un any de treball, una comissió tècnica ha
consensuat els punts bàsics del nou protocol marc d’intervenció en les
situacions d’abusos i maltractaments greus a menors. El nou protocol, que
es signarà el pròxim mes de setembre, potenciarà sobretot la millora de
la detecció dels casos d’agressions a menors i la coordinació
institucional en tot el procés, en el qual intervenen diverses
administracions i professionals (treballadors i educadors, socials,
personal sanitari, policies, fiscals, jutges, etc.).
Per constatar les línies mestres del nou protocol i posar data a la
signatura, el síndic, Rafael Ribó, s’ha adreçat per escrit als responsables
de les administracions implicades: 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 de
Justícia de Catalunya, José Maria Mena; el conseller d’Educació, Joan
Manuel del Pozo; la consellera de Salut, Marina Geli; la consellera
d’Interior, Montserrat Tura; el conseller de Justícia, Josep Maria Vallès; i
la consellera de Benestar i Família, Carme Figueras.
Amb la signatura d’aquest protocol es tancarà el procés impulsat pel
Síndic fa un any per tal de revisar i millorar el funcionament dels
protocols existents. Al mes de juliol de 2005 va tenir lloc una primera
reunió que va servir de punt de partida per valorar l’aplicació dels
diversos protocols existents i per debatre les millores que calia
introduir-hi. Després d’aquesta primera trobada, una comissió tècnica
va estar treballant per fer una proposta d’actualització del protocol.
La segona trobada d’alt nivell, que es va fer a la seu del Síndic a l’abril
de 2006, va servir per fer balanç de la tasca feta, per constatar que calia

definir amb més claredat les necessitats de protecció dels menors
víctimes de delictes i maltractaments, i per fixar l’estiu de 2006 com a
data per arribar a un acord.
A més d’aquestes trobades amb les administracions, el Síndic també va
convocar, al novembre de 2005, una reunió de treball amb els
representants dels col·legis professionals i amb els responsables dels
serveis hospitalaris que aborden i intervenen en aquestes situacions. La
darrera reunió es va fer, el mes de maig passat, amb entitats que
treballen en l’àmbit de la protecció de la infància, que van explicar les
mancances que detecten en l’actual sistema de protecció a l’hora
d’acomplir la seva tasca.

