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Introducció
Jornada tècnica

L’escolta del menor
en el sistema de protecció
La modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència 
operada l’any 2015 mitjançant la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, i 
la Llei 26/2015, de 28 de juliol, ha pretès introduir els canvis necessaris 
en la legislació de protecció a la infància per continuar garantint a les 
persones menors d’edat una protecció uniforme en tot el territori de 
l’Estat i constituir una referència per a les comunitats autònomes en el 
desplegament de la legislació respectiva en la matèria. Pere Grimalt, és 
un coneixedor de la matèria i un jurista i investigador sensible en l'àmbit 
jurídic relatiu a les persones menors d'edat.  

Així, en observança de l’interès superior del menor, s’especifiquen i 
matisen alguns drets, com el cas que ens ocupa del dret a ser oït i 
escoltat, tant en l’àmbit familiar com en qualsevol procediment 
administratiu o judicial en què estigui afectat el menor i que condueixi a 
una decisió que incideixi en la seva esfera personal, familiar o social, de 
manera que aquestes decisions estiguin revestides de totes les garanties 
jurídiques.

D’altra banda, a través de Pepa Horno, consultora en infància, afectivitat i 
protecció amb una ampla experiència, també volem fer una primera 
aproximació a com es pot concretar aquest dret en el procés 
d’entrevista amb el menor, quins n’han de ser el context, les condicions i 
l’abordatge més adequat, de manera que el dret a ser escoltat del 
menor quedi plenament garantit.

Horari

9.00 h Presentació

9.30 h Conferència i posterior debat
“El dret a ser escoltat de l’infant: un dret de concreció difícil?”
amb Pedro Grimalt Servera, catedràtic de dret civil de la 
Universitat de les Illes Balears.

11.00 h Pausa

11.30 h Conferència i posterior debat
“La escucha a los niños, niñas y adolescentes en el sistema de 
protección: un derecho y un reto”
amb Pepa Horno Goicoechea, consultora en infància, afectivitat 
i protecció

13.00 h Cloenda
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