
                              

 

COMUNICAT DE PREMSA 

SICAR cat i Noves Vies entreguem a la DGAIA propostes de 

millora en la protecció i atenció de menors estrangers no 

acompanyats 

 

Barcelona, 03 de juny del 2016. SICAR cat i Noves Vies ens hem reunit avui amb el 

Director General de la Direcció de la Direcició General d’Atenció a la Infància i 

a l’Adolescència (DGAIA), el sr Ricard Calvo, per compartir les nostres 

preocupacions en relació als menors estrangers no acompanyats. 

Ambdues entitats fa anys que venim denunciant determinades actuacions 

d’aquesta Direcció General, tant al Síndic de Greuges de Catalunya com al 

Defensor del Pueblo, en tant que no s’ha vetllat suficientment per l’interès 

superior d’aquests infants. 

Els motius de les queixes presentades han estat vinculades a tres qüestions 

principals: 

- El procediment per a la determinació de l’edat. 

- La detecció, identificació i atenció d’infants i joves víctimes del tràfic 

d’éssers humans o potencials víctimes. 

- Infants i joves susceptibles de protecció internacional. 

Avui ambdues entitats hem presentat un seguit de propostes per tal de garantir 

una valoració jurídica especialitzada i individualitzada d’acord amb la situació 

personal de cada infant i jove. 

Les nostres propostes coincideixen amb iniciatives que tant des de la DGAIA 

com des de l’Ajuntament de Barcelona volen impulsar de cara a l’any 2017; i, 

per aquest motiu, han estat valorades com a complementàries i necessàries 

per tal d’oferir una atenció més adaptada a les necessitats dels infants i joves 

estrangers tutelats per la DGAIA. 

Tant des de Noves Vies com des de SICAR cat, valorem molt positivament la 

reunió i considerem que ha estat un punt d’inflexió respecte a l’històric que 

ambdues entitats hem tingut amb la DGAIA. 

http://www.sicar.cat/
https://novesvies.wordpress.com/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/direccio_general_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_dgaia/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/direccio_general_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_dgaia/


 

Sobre Associació Noves Vies 

L’Associació Noves Vies és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals de l’àmbit 

social i el dret que té per objectiu principal incidir en la justícia social i vetllar per la defensa i promoció 

dels drets, en especial dels Drets Humans. 

 

Sobre SICAR cat  

SICAR cat és un programa a càrrec d’Adoratrius que compta amb un equip interdisciplinari de 

professionals que considera el tràfic d’éssers humans una greu violació dels Drets Humans, un 

delicte i una manifestació de violència de gènere. Garanteix un model de gestió compromès amb la 

qualitat i l’excel·lència i ha obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM 

(European Foundation for Quality Management).  

https://novesvies.wordpress.com/
http://www.sicar.cat/

