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El Síndic convoca els col·legis professionals i responsables 
de serveis hospitalaris per millorar la protecció dels menors 
víctimes d’abusos sexuals i altres maltractaments                                      
 
 
Representants de diferents col·legis professionals i els caps dels serveis de 
pediatria de tres hospitals de referència s’han reunit avui, convocats pel 
Síndic de Greuges, a la seu de la institució per buscar vies per millorar la 
protecció durant els processos judicials dels menors víctimes d’abusos 
sexuals i altres maltractaments.  
 
La trobada s’emmarca en el compromís del Síndic i de les diferents 
administracions implicades de millorar la defensa dels drets dels menors 
victimitzats.  A aquest compromís es va arribar arran d’una reunió convocada 
i presidida pel Síndic, Rafael Ribó, celebrada el passat mes de juliol, on hi van 
participar representants de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia i la Delegació del 
Govern a Catalunya. És amb aquest mateix objectiu que avui s’ha convocat 
als representants dels diferents àmbits professionals que poden intervenir 
durant tot el procés judicial d’un menor victimitzat. 
 
Per part del Síndic han participat en la reunió, l’Adjunta, Laura Díez  
i l’Adjunt per a la Defensa dels Drets dels Infants, Jaume Funes. 
El Síndic ha proposat als col·legis professionals i els responsables sanitaris 
millores en la protecció dels infants, sobretot a través de la revisió i posterior 
modificació dels diferents protocols d’actuació que ja existeixen en matèria 
d’abusos sexuals i altres maltractaments de menors i que fan referència a 
l’actuació de diferents professionals (policies, professionals de la salut, 
fiscals, jutges, etc) que intervenen durant tot el procés judicial. 
També s’han tractat altres aspectes en relació als menors victimitzats, com 
ara les relacions amb els equips tècnics que actuen per encàrrec de 
l’administració de justícia,  la possible victimització  per la intervenció 
inadequada  dels professionals per la demanda innecessària de proves i 
altres realitats que puguin suposar maltractament dels infants i comportin 
noves formes d’actuació professional. 
 
A la reunió d’avui hi han assistit representants de les juntes del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, 
i del  Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya. 
També han participat en la reunió els caps de pediatria dels Hospitals del 
Mar, Sant Joan de Déu i Germans Trias i Pujol. 
Les aportacions fetes pels representants del col·legis professionals i els 
responsables sanitaris seran lliurades a la comissió formada per 
representants de les diferents administracions i el Síndic que està treballant 
per elaborar un nou protocol que millori la defensa dels drets dels menors 
victimitzats.  


