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Relació dels principals articles i reportatges publicats, ràdio i televisió, i 
altres mitjans, així com participació en esdeveniments:  

 
“La DGAIA no funciona”, El Periódico de Catalunya, 22 de mayo de 2019. “Centre de 
menors a Rubí”, el Punt Avui, 20 de mayo de 2019. “Protección de la infancia”, la 
Vanguardia 20 de mayo de 2019 
 
 
Comparecencia en la Comisión de la infancia del Parlament de Cataluna. Canal 
Parlament, 9 de abril de 2019 
 
“Irregularidades en la DGAIA: familias rotas y menores desprotegidos”, publicado en El 
Periódico, 7 de febrero de 2019 
 
“La llegada de menores migrantes ha tensionado un sistema que no funcionaba”, 
publicado en El Periódico, 10 de enero de 2019 digital, 11 de enero de 2019 en 
versión papel. Publicado en El PuntAvui, 12 de enero de 2019. 
 
“Menors no acompanyats”, publicat en el diari Ara, 27 de setembre de 2018 
 
“El fracaso con los menores no acompañados es un ejemplo del fracaso del sistema 
de protección”, publicado en El Periódico, 26 de septiembre de 2018 
 
“Menors no acompanyats“, publicat en el Punt Avui, 25 de setembre de 2018. 
 
Secció Opinió (en relació als menors no acompanyats), Diari de Sabadell, 22 de 
setembre de 2018 
 
De veritat que això s’acaba aquí? Mònica Planas. Ara. 30 de maig de 2018. 
 
La protecció dels menors a debat: què hi ha darrere dels centres de 
tutela? Social.cat. 30 de maig de 2018. 
 
Sense ficció, TV3, 29 de maig de 2018, documental”Desemparats, el debat”.  
 
Sense ficció, TV3, 29 de maig de 2018, documental”Desemparats, l’abús”.  
 
Entrevista en social.cat, 23 de maig de 2018, “Francisco Cárdenas: “Tinc la sensació 
que un camió se’m va emportar la nena per davant”.  
 
Sensacional «Desemparats», patètic corporativisme. Toni Vall. NacióDigital. 23 de 
maig de 2018. 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/irregularidades-en-la-dgaia-familias-rotas-y-menores-desprotegidos-188668�
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Sense ficció, TV3, 22 de maig de 2018, documental “Desemparats, el dolor”.  
Entrevista en radio ECCA, 16 de mayo de 2018: Protección de la infancia y la 
adolescencia en España. 
 
 
“Menors no acompanyats” publicat en el diari Ara, 4 de febrer de 2018.  
 
“Carencias en el sistema de protección de menores”, publicado en El Periódico, 2 de 
febrero de 2018. 
  
“Menores solos”, publicado en El País, 2 de febrero de 2018. 
  
“Col·legi de Psicòlegs: vuit anys sense sancionar una diagnosi que provocà una 
retirada de tutela”, reportatge publicat en El Temps, 1 de febrer de 2018.  
  
Extensa entrevista publicada en Discovery Salud, enero 2018.  
  
El dimarts 21 de novembre de 2017 hem presentat la Denúncia Col·lectiva amb 
l’objectiu de millorar radicalment el nostre Servei de protecció de menors. Entre 
d’altres mitjans de comunicació, ha estat recollit en els següents: 
 

• Entrevista en RNE 
• Publicació a social.cat 
• El sistema de protección en el banquillo. El Periódico, 20 de noviembre 
• Publicación en el Periódico de Catalunya, 21 de novembre 
• Publicació en el Punt Avui 
• Publicación en La Vanguardia 
• Article a VilaWeb 

 
 
 
“Diagnòstics ambigus en un sistema de tutela de menors qüestionat”, reportatge 
publicat en El Temps, 28 d’agost de 2017.  
 
 
“Plantear un modelo más justo”, publicado en El Periódico de Catalunya, 26 de julio 
de 2017.   
 
“Independencia y protección de menores”, publicado en El Periódico de Catalunya, 
21 de julio de 2017.   
 
Debate en “La Mañana, de TVE1”, 17 de junio de 2017,  sobre el sistema de 
protección y los centros de menores.   
 
“El sistema de protección de menores, queda mucho por hacer”, publicado en El 
Periódico de Catalunya, 30 de mayo de 2017.   
 
Reportatge a El Periódico de Catalunya, 6 de maig de 2017. Tirs en un centre de 
menors ... la Comissió que va aprovar el Parlament no es constitueix .... La denúncia 
col·lectiva .... 
 
“Les deficiències d’un model de protecció a la infància que castiga el menor”. Diario 
Público, 4 de maig de 2017 
 

http://esmihija.es/wp-content/uploads/2017/11/RNE-Den%C3%BAncia.mp3�
https://www.social.cat/noticia/7489/families-que-han-perdut-la-custodia-dels-fills-denuncien-el-sistema-de-proteccio-a-la-infa�
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171119/sistema-de-proteccion-menores-juzgado-6431796�
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171121/fiscalia-sindic-ue-examinan-sistema-la-proteccion-de-menores-6440283�
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1287846-demanen-que-la-retirada-de-tutela-es-faci-amb-un-jutge.html�
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432947337403/asociacion-familias-denuncia-que-el-sistema-proteccion-menor-rompe-hogares.html�
https://www.vilaweb.cat/noticies/demanen-canvis-al-sistema-de-proteccio-del-menor-per-evitar-que-actui-de-forma-abusiva-i-brutal/�
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Entrevista en Radio ECCA, 2 de mayo de 2017, denunciando las anomalías del 
sistema de protección y proponiendo soluciones 
 
Escrit publicat al diari Ara i El Punt Avui, 24 d’abril, La Vanguardia, 22 d’abril i El 
Periódico, 25 d’abril de 2017 
 
Debat en “La Sexta Noche” sobre el sistema de protecció de la infància. Es recullen 
diverses propostes d’Aprodeme. 15 d’abril de 2017 
 
 
“La DGAIA y la protección del menor”. Editorial de El Periódico, 15 de marzo de 
2017.  
 
Revés judicial al Govern de Catalunya per la retirada de dos menors a la seva mare. El 
Periódico, 15 de marzo de 2017.  
 
Entrevista en el programa “Els matins de la república”, RKB, 14 de febrer de 2017.  
        
“Una protección más justa”, publicado en la edición en papel de El Periódico, 26 de 
enero de 2017 
  
“Por un sistema de protección de menores más justo”. Publicado en El Periódico, el 
19 de enero de 2017, en respuesta a un artículo de la consellera Bassa. 
  
Reportaje de Interviú sobre los abusos en la protección de menores. Se anuncia la 
presentación de la Denuncia Colectiva contra el Sistema de protección de la infancia y 
la adolescencia. 26 de diciembre de 2016.   
 

Programa Els Matins, de TV3. Extensa entrevista y debate. 1 de diciembre de 2016 

Informativos Tele 5, entrevista. 30 de novembre de 2016 

Reportaje en La Vanguardia, denuncia colectiva ante Fiscalía, 27 de noviembre de 
2016 

Reportatge en “Tot Sant Cugat”. La denuncia colectiva, 25 de novembre de 2016. 

Programa  La Mañana de TVE1, entrevista y posterior debate. 21 de noviembre de 
2016 

“Familias rotas por la retirada de niños denuncian graves abusos del sistema”. Extenso 
reportaje publicado en El Periódico de Catalunya, 21 de noviembre de 2016 

“Diagnósticos irregulares con los que pueden arrebatarte a tu hijo”. Artículo de 
investigación publicado en Vice News, 17 de Octubre de 2016 

Entrevista en Radio Libertad, 16 de setembre de 2016 

Informativos La Sexta, entrevista. 13 de setembre de 2016 

“La protección de la infancia a debat”, publicat en paper i versió digital a diversos 
mitjans: El Punt Avui, El Periòdic de Catalunya… Agost de 2016 

https://www.ivoox.com/aprodeme-denuncia-anomalias-sistema-retirada-audios-mp3_rf_18443347_1.html�
https://www.ivoox.com/aprodeme-denuncia-anomalias-sistema-retirada-audios-mp3_rf_18443347_1.html�
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Reportatge a Interviú, 25 de juliol de 2016 
 
5è Taller d’APRODEME, 19 de juliol de 2016 
 
Reportatge a eldiario.es sobre el sistema de protecció de la infància a Catalunya. 
Primer d’aquets reportatges sobre la temàtica. Juliol 2016 
 
“Un gravíssim error…  i ara què?”, publicat en el Punt Avui, El Mundo i el 
Periódico de Catalunya,  el 13 de maig de 2016.  
 
“La protección del menor, asignatura pendiente”, publicat en el Periódico de 
Catalunya, 7 d’abril de 2016. 

“Prevenir per protegir”, Diari Ara, 7 d’abril de 2016 

 

Presentació d'una ponència titulada "La necessària renovació del sistema de 
protecció de menors" en el marc del Congrés Internacional organitzat pel Consell 
Independent per a la Protecció de la Infància. Aula Magna Universitat de Barcelona, 10 
de febrer de 2016 

“Un nadó al Congrés“, publicat a Ara, 17 de gener de 2016, El Punt Avui, 16 de 
gener de 2016, El Periódico, 15 de gener de 2016 i El Confidencial, 18 de gener de 
2016. 

Pròleg del llibre “Cent trenta-sis dies al niu del cucut” de Ceneta Pi.  Amb motiu 
de la presentació del llibre s'ha participat en diversos debats.  Destaquem “La 
Protecció de la Infància a Catalunya” el 10 de novembre de 2015 al Pati Llimona 
(Barcelona), el 7 d’ octubre de 2015 a Alibri Llibreria i el 30 de juliol de 2015 a la seu 
de Vilaweb 
 
“Independència i benestar social”, publicat a El Punt Avui, 20 de setembre de 
2015. 

El Sistema de protección de menores y el maltrato infantil. Foro Metropolitano, 
septiembre 2015.  

Entrevista a Onda Cero Aragó, sobre la nova Llei del menor. 27 juliol 2015 

“La nova llei del menor: una oportunitat perduda”, publicat a El Punt Avui, 21 de 
juliol de 2015. 
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“Reforzar la familia contra el maltrato infantil”, publicat a El Periódico, 19 de juliol 
de 2015. 
 
“Què està passant amb els nostres menors?”, publicat a El Punt Avui, 13 de juliol 
de 2015, La Vanguardia, 12 de juliol de 2015. 
 
“Polítics pluriocupats”, publicat a El Punt Avui, 26 de juny de 2015.  
 
“El bienestar social cada vez es más débil”, publicat a El Periódico versió impresa 
i digital, el 26 de juny 2015.  
 
 “Amb els menors no s’hi juga” Publicat a El Punt Avui en relació al cas del 
pederasta de Castelldans, 31 de març de 2015.   
 
“Robatori de nadons, és possible avui en dia?” Publicat a El Punt Avui, 12 de 
març de 2015  
 
“El robo de bebés”, publicat a La Vanguardia el 14 de març de 2015 
 
Jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, 12 de marzo de 2015. Participación en una de las clases del Departament 
d’Antropologia de la UAB, participación en un seminario sobre bebés robados en 
España, organizado por el Máster de Antropología y proyección y posterior debate del 
documental “Los años robados de Xavi”, en el marco del festival de primavera AFIN 

“La nueva Ley del menor no soluciona un tema grave: todavía se pueden separar 
a niños de sus familias”. Publicado en El Confidencial, 10 de marzo de 2015 
 
“La ley de la infancia es un parche”, publicat a El Periódico, 3 de març de 2015.  
 
“La nueva Ley del menor”, publicat a “La Vanguardia”, 26 de febrer de 2015.   

Entrevista en Radio Euskadi. Programa “Hágase la luz”, 1 de febrer de 2015 

Congrés Internacional "Infància en contextos de risc". Presentació escrita de 
ponència. Aprodeme és membre del Consell Independent de Protecció de la Infància. 
Huelva, 20,21 i 22 novembre 2014 

III Jornades "La Infància sota control", Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació de la Universitat de València. Ponència i participació a la taula rodona 
amb representants d'Amnistia Internacional i Save the Children. Publicació posterior. 
24 i 25 octubre 2014 
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Coordinació del 2n i 3r Taller "compartint experiències per l'interès superior del 
menor", amb l'assistència de més de 40 famílies afectades, i les intervencions de 
Silvia Cuatrecasas (Advocada) i Marisol Ramoneda (psicòloga) 26 de maig de 2014 i 
30 de setembre de 2014 

Precongrés Mundial pels drets de la Infància i l'adolescència. Passi del 
documental i participació a la taula rodona. Presentació de ponència. Sta Coloma de 
Gramenet, 9,10 i 11 juliol 2014 

Col·legi d'Advocats de València, participació en la taula rodona organitzada per la 
Fundació per la Justícia. Passi del documental. 23 maig 2014 

Entrevista a TVE1 amb motiu de l'acte celebrat al Col·legi d'Advocats de València, 23 
de maig de 2014, emesa en el Telenotícies del 27 de maig 

Intervenció a RNE amb motiu de la presentació del documental "Els anys robats de 
Xavi, 23 maig 2014 

Entrevista i reportatge al diari Diagonal, 13 maig 2014 

Els fills desemparats de la Generalitat. Reportatge i entrevista. El País, suplement 
dominical. 6 abril 2014 

Participació en cadascuna de les taules rodones organitzades després de la projecció 
del documental "Els anys robats de Xavi". El documental va estar en projecció 
durant cinc setmanes a dos cinemes de Barcelona, febrer i març de 2014 

Coordinació del 1er Taller "compartint experiències per l'interès superior del 
menor", amb l'assistència de més de 20 famílies afectades, i les intervencions de 
Silvia Cuatrecasas (Advocada) i Marisol Ramoneda (psicòloga). 24 març 2014 

El Mundo, 26 de gener de 2014. Reportatge sobre la denúncia col·lectiva en 
preparació 

Jornada organitzada conjuntament amb Silvia Cuatrecasas (Advocada), Marisol 
Ramoneda (psicòloga forense) i Gustavo Franco (periodista d'investigació) a la Casa 
Elizalde. Assistència d'un centenar de persones. 1 octubre 2013 

Jornada organitzada per Amnistia Internacional. Participació a la taula rodona amb 
l'assistència de més de 200 persones. Alzira, 26 setembre 2013 

Participació en un programa de ràdio Klara monogràfic, amb moltes trucades i 
importants testimonis. 24 de setembre de 2012 

Interviu, 9 de setembre de 2013. Participació en el reportatge de denúncia de les 
conseqüències de la retirada injustificada de menors. 

Carta publicada en versió paper i digital els dies 18, 19 i 20 de juliol a La Vanguardia, 
El País i El Punt Avui, denunciant la culpabilització a les famílies. 

Intervenció en el programa “Al margen” de Radio Klara, 9 de juliol de 2013 
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Interviu, 8 de juliol de 2013. Extens reportatge amb la participació de diversos socis 
de APRODEME 

Presentació del llibre “Es mi hija” a Madrid. La Casa del Libro, 20 de juny de 2013. 
L’han presentat Mitoa Edjand, director de Radio Vórtice y Lucía Solanas, consejera del 
Consejo General de la Abogacia 

L’acolliment de menors. El Punt Avui, 10 de maig de 2013 
 
Entrevista i debat en el programa de ràdio “Vórtice”.  8 de maig  de 2013 
El primer d’una sèrie de programes de denúncia. 
 
Reportatge publicat a el Periódico Diagonal, 17 d’abril de 2013. Extens reportatge 
publicat en paper i en versió digital exposant les deficiències del sistema i la lluita per 
canviar-lo. 
 
Participació en un reportatge del diari 20 minutos.  APRODEME és requerida amb 
freqüència en debats al voltant dels drets dels menors, en aquest cas en una 
publicació de 20 minuts sobre el treball infantil. 22 abril 2013 
 
Entrevista i debat en el programa de ràdio “Al Margen”. Radio Klara, 16 d’abril de 
2013 
 
Article publicat a  El Periódico (papel i digital, 13 d’abril) i La Vanguardia (15 
d’abril): El mejor entorno para un menor 
 
Article publicat a  “Tanta Europa que contar”, Unió Europea i 20 minutos, 18 de 
febrer de 2013 
 
Curtmetratge  “Es mi hija”, dirigit per Gustavo Franco i produït per All Media 
Consulting 
 
Entrevista a la Cadena  Radio Súper Latina (Madrid, Pamplona, Mallorca i 
València), programa Todo Noticias, 23 de gener de 2013 

Entrevista a la Cadena SER, 2 de gener de 2013.  
 
Debat en el Col.legi de Periodistes de Catalunya. Organitzat per la Comissió de 
periodisme solidari. 10 de desembre de 2012 
 
Presentacions del llibre “Es mi hija”: Barcelona (3 d’octubre), Santiago de 
Compostela (5 de novembre), València (1 de desembre de 2012), Bilbao (1 de març 
de 2013) 
 
Entrevista en el programa de ràdio “Vidas robadas”. Radio Klara, 27 de novembre 
de 2012 
 
Nota de la Agencia Gallega de Notícies, Informació destacada. 7 de novembre de 
2012 
 
Reportatge “Hace más de tres años que no sé absolutamente nada de mi hija”, 
entrevista i reportatge publicat per la Agència Gallega de Notícies en diversos 
periòdics, arran de la presentació del llibre "Es mi hija" a Santiago de Compostel.la,     
7 de  novembre 2012 
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Nota de premsa. Presentació del llibre ‘Es mi Hija’, en Santiago de Compostela,  
5 de novembre  de 2012 
 
Reportatge “Cuatro meses de huída”, publicat en El País, 3 de novembre de 2012 
 
Reportatge, Diari de Sabadell, 3 de novembre de 2012 
 
Reportatge “Niños y niñas ‘robados’ por la administración”. Periódico Diagonal,   
2 de noviembre de 2012 
 
Entrevista en Radio Klara, en el programa “Vidas robadas”,  30 d’octubre de 2012 
 
Nota de premsa. Presentació del llibre ‘Es mi Hija’, en El Corte Inglés de Barcelona,  
3 d’octubre de 2012 
 
Bebés robados. Publicada en El País, el 21 de setembre de 2012 
 
Nens robats. Publicat a Ara, el 21 de setembre de 2012 
 
Menores protegidos. Publicada a ”La Vanguardia” el 31 de maig de 2012 
 
Protesta davant el Parlament de Catalunya. ABC, 23 de maig de 2012 
 
BTV Televisió de Barcelona, 9 de maig de 2012. Extensa entrevista i seguiment de 
l’acte  reivindicatiu del dia anterior 
 
Europa Press. 10 de maig de 2012. L’Agència s’ha fet ressò de la concentració 
reivindicativa del 8 de maig i la noticia ha sortit publicada a molts mitjans, blogs, 
webs... 

Reportatge en “El Mundo”, 29 d’abril de 2012 

Entrevista a Radio Barberà, 3 d’abril de 2012, a partir del reportatge publicat al Diari 
de Sabadell. Es pot escoltar a: http://www.esmihija.es/files/Radio.wma 

Reportatge “Duras historias de familia”, publicat a la Vanguardia, 26 de març de 
2012 

Reportatge “APRODEME denuncia las actuaciones arbitrarias de los servicios 
sociales”. Diari de Sabadell, 24 de març de 2012 

Los padres de los viernes. Reportatge publicat a “el Periódico” el 10 de març de 
2012 

L’adopció a Catalunya. Publicada a “El Punt Avui” el 29 de febrer de 2012. (aquesta 
carta va provocar, també, la participació en el programa de ràdio “Más que palabras” 
de Radio Euskadi, el 4 de març de 2012) 

L’adopció a Catalunya. Publicada a ”La Vanguardia” el 22 de febrer de 2012 
(Publicada també a la versió digital). La víctima: el menor. Publicada a “El Periódico” 
el 22 de febrer de 2012.  
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L’acolliment de menors en famílies a Catalunya. Publicat en “El Mundo” el 28 
d’octubre, a “La Vanguardia” el 29 d’octubre, i a l’Avui el 31 d’octubre de 2011 

El passat dels adoptats. Publicat a La Vanguardia el 7 de setembre de 2011 

Debat en el programa “Espejo Público”, Antena 3. 20 de mayo de 2011 

Entrevista en el programa “Espejo Público”, Antena 3. 13 de abril de 2011 

La protección de menores. Mucho camino por recorrer todavía. Revista CEAPA 
(repartida en 12.000 AMPAS de toda España), en/feb/mar 2011 

Reportatge publicat a “Ara”, el 27 de febrer de 2011 

Vies d'esperança per a molts nens.  Publicada a La Vanguardia, versió digital, el 19 
de gener de 2011, i en versió paper el 21 de gener de 2011  

El cas del nen donat  en acolliment a  Catalunya.  Publicada el 28 d'octubre de 
2010 en el diari Público.  

Centre de Menors de Mataró, no caiguem en els mateixos errors. . Publicada el 14 
de setembre de 2010 en el diari Avui.    

Entrevista a COM Ràdio, 14 de juny de 2010 

A propòsit de la  nova llei de menors. Publicat el 19 de maig de 2010 en el diari 
Avui.     

Protecció de menors. Manca justícia social. Publicat el 10 de maig de 2010 a El 
Periódico   

Maltractament per part de l' Administració. Publicat el 6 de maig de 2010 a La 
Vanguardia.   

La Justícia social. Publicat el 5 de maig de 2010 a l'Avui   

Denúncies a YouTube 

Sobre les denúncies de maltractaments a menors. Publicat a La Vanguardia el 17-
12-2009 

Tenerife: El problema és l'actitud. Publicat el 2/12/09 a l'Avui.  

Entrevista en el programa “Els Matins”, de TV3, el 6 d’octubre de 2009 

Article de Montserrat Nebrera, Professora de Dret Constitucional i diputada en el 
Parlament de Catalunya en aquell moment.  

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/7-vista/23-lectorescriu/298504-no-caiguem-en-els-mateixos-errors.html�
http://www.esmihija.es/files/carta%2010%20mayo%202010.pdf�

