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Les administracions implicades en el cas de la nena 
Claudia i el Síndic es reuneixen a Barcelona 
 

El delegat del Govern central a Catalunya, Joan Rangel, la presidenta del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mª Eugènia Alegret, la fiscal 
en cap del TSJC, Teresa Compte, el director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, Xavier Soley,  el director general de Recursos i 
Règim Penitenciari del departament de Justícia, Miquel Trepat, el 
director general de Policia del departament d’Interior, Rafael Olmos, la 
directora general de Planificació i Avaluació  del departament de Salut, 
Mª Luisa de la Puente, la directora general d’Atenció a la Comunitat 
Educativa del departament d’Educació, Isabel Dardé, i el síndic de 
greuges Rafael Ribó, acompanyat de l’adjunt per a la Defensa dels Drets 
del Infants, Xavier Bonal, s’han reunit avui per fer una anàlisi de la 
implantació del protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i 
altres maltrataments greus a menors que les administracions 
representades en la reunió van signar el setembre de 2006. 
 
La reunió s’ha fet a instàncies del Síndic Ribó, i també a petició de la 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania,  per tal d’analitzar el 
funcionament del protocol marc i l’actuació de les diferents 
administracions, a propòsit del cas de la nena Claudia de Salou 
ingressada en un centre hospitalari per haver patit maltractaments 
greus.   
 

En la trobada s’ha reafirmat la voluntat d’actuar des de totes les 
administracions amb la màxima fermesa i celeritat en casos de 
maltractaments, per tal que les actuacions  busquin sempre el màxim 
benefici per als drets dels menors afectats. La comissió de seguiment 
del protocol ha quedat encarregada d’analitzar si cal afegir algun nou 
aspecte no contemplat en l’anterior, i les possibles falles que pugui 
tenir. 

D’altra banda, el Síndic de Greuges ha obert, amb data 13 de juny, una 
actuació d’ofici per conèixer l’actuació de cadascuna de les 
administracions en aquest cas de possible maltractament infantil.   


