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DE JUST~CIA, DRET 1 
SEGURETAT CIUTADANA 

El debut dels punts segon i tercer de ¡’ordre del diu s’inicia 
a les quatre de la tarda i nou minuts. Presideix 1”. Sr. Rigol, 
acornpanyut del Vice-president, I .  Sr. Oliart, i de la Secretdriu, 
I ,  Sra. Bruguera. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Vintrb, 

H i  sbn presents les diputades i els diputats I .  Sr. Pont (en 
substitucib de I ’ X .  Sr. Camp i Batalla), I .  Sr, Casas-Salat, I ,  Sr, 
Gavfn, I .  Sr. Jurdd, i. Sr. Matin&, I .  Sr. Gonzblez i Castells (en 
suhstitucid de Iu I .  Sra. Neros), 1. Sr. OVribk, 1. sr. Moliner (en 
substitucid de V I .  Sr. Pkrez-Morem), I .  Sr. Renau, 1. Sr. Vendrell i 
1. Sr. Viiu i F Q W ~ ~ ,  pel G. p .  de Converg2nciu i U n s ;  I .  Sra. Ba- 
renys, I. Sra. De Madre, I .  Sra. Muríf i Conill i I .  Sr. Noguer, pel 
Gm SuciaEixta; 1. Sr. NuatuH, pel G. p. dlnicbtivu per Catalunya; 
I ,  Si-. Perea, pel G. p .  Popular; I .  Sr, ktorre,  per [’A. p .  del 
Centre Democrdtic i Sucial, i I .  Sr, RCidenas, pel G, Mixt. 

El Sr. PRESDENT: Passariem, per tant, ara, a discutir el 
punt n h e r o  dos i ei punt niimero tres, que per acord es deba- 
tran conjuntament, en ponhcia conjunta. ks: debat i votaci6 de 
la Proposició no de Llei sobre els Drets de la Infhncia, presenta- 
da, el punt niirnero dos, per ConvergBncia i Unió i el punt nú- 
mero tres presentat pel Grup Socialista. Per tant, passariem ara 
a aquest debat. (Pausa.) 

Prapasicions no de Llei sobre els Drets de la Infhncia 
i sobre la Modificació de la ResoIuci6 3711 del Parlament 

de CahIunya, sobre cls Drets de la Infhncia 

Aleshores, per fer la defensa conjunta d’aquestes dues, per- 
dó, la defensa i la contrarkplica corresponent a aquestes prop- 
sicions no de llei, comengarem per I’esmena nlirnero 1. 
(Pausa.) Donarem primer, per ordre, la proposta de Canvergh- 
cia i desprbs passadem a la Socialista, que 6s tal corn correspon 
en l’ordre del &a. Hi ha I’esmena número 1, que és del Grup 
Socialista, que si volguessin,.. 
La Sra. BAREMS: Senyor President, 6s que hi ha un text 

transaccional que deu haver arribat a la Mesa, eh? 
El Sr. PRESIDENT: Perdoni, senyora; 6s que aquest Presi- 

dent és una mica obtiis en alguns moments i voldria aclarir-se 
ell, primer.. , (Pausa.) 

Assessorat com correspon, en cas de dubte, dono la paraula a 
la Diputada de Convergkncia i Uni6, senyora Rosa Bruguera. 
La Sra. BRUGUERA: Moltes @cies, senyor President. 

Corn ha pogut veure, hem pogut arribar a un text transaccional 
després de les moltes esmenes que tant el Grup Socidista havia 
presentat a la nostra Froposici6 i nosaltres haviem presentat en 
la seva. Per tant, crec que val la pena parlar una mica,,., fer una 
mica d’histbna del qu% ha passat amb aquesta Resoluci6. 

Ja I’any 1981, l’extingida Direcció General de Protecci6 i 
Tutela de Menors va encarregar a cinc persones de reconegut p m -  
tigi entre el m6n de la inmncia de preparar un document que servís 
de base per fer una declaració de principis que va ser assumida p r  
tots els p p s  d’aquesta Cambra i que després &un debat, el debat 
i la votació, va ser aprovat el 10 de desembre de l’any 1981. 
La Resolució 37& per tant, des d’aqueua data, ha estat el 

punt de referencia obligat en totes les actuacions ... 

El Sr. PRESIDENT: Senyora Diputada, li demano de mo- 
ment que pari i que tothom s’ifssegui, com correspon, al seu 
h c  i demanaria ah senyors diputats i a ies senyores diputades 
silenci. 

Moltes gracies. Td la pamula. 
La Sra, BRUGUERA: Deia, doncs, que la Resoluci6 37/I del 

nostre Parlament havia estat un punt de referhcia obligat en to- 
tes les lleis, en totes les normatives, en tots els decrets i en totes 
les actuacions que havia fet ia Generalitat de CatatUnya refe- 
rents a l s  infants. Ara estat, amb motiu de l’aprovació per les 
Nacions Unides de la Convenci6 Internacional dels Infants, que 
ha calgut incorporar-hi aquells punts que nosaltres no haviem 
contemplat en la nostra resoluci6 i, per tant, ha estat aquest l’es- 
perit amb el qual nosaltres hem arribat a la necessitat que ha- 
víem de fer aquesta modificaci6. 

Per una banda, hem pogut incorporar alguns punts que en 
aquella resoluci6 i en els debats havien quedat una mica al mar- 
ge? no sabem per quk. Un d’aquest punts 6s el segon, en quk 
diem que tots els infants han de ser tractats igual per la Liei. 
Un altre 6s en el punt tretzk, en quB diem que l’educació s’ha 

d’orientar vers la seva formaci6 permanent. Es a dir, el que han 
volgut és reafirmar els drets dels infants que creixen en secton 
de poblaci6 amb menys possibilitats a posar-se al dia, a estar 
dia a dia i a tenir les mateixes possibilitats que qualsevol altre 
infant en el m6n d’awi, que és un m6n molt competitiu. 

Perb ham’em de parlar, també, de quins s6n els punts nuus 
que hem incorporat, als punts que s6n realment conqikncia 
de la Convenci6 Internacional dels Drets de l’hfant. Aquest 6s 
un puntl per sobre de tots, que cal que destaquem, que és el de 
l’inteds superior de l’infant. Aquest 6s un punt nou que estava 
ja  en l’esperit de la resolucid, perb, en canvi, no estava en la 
lletra, no estava ... Per tant, aquest és un dels punts principals. 
Hi ha tamb6 el reconeixement de drets civiis i politics en 

funció de la capacitat de l’infant. fis a dir, I’infant va assolint 
eIs $rets que put exercir; mica en mica va assolint la majoria 
d’edat. Aquesta progressivitat 6s un fet nou que també s’hi ha 
incorporat. Es reconeix que hi ha la primera i indehgible res- 
ponsabilitat dels pares en la criaqa i el desenvolupament de 
I’infant, que el seu benestar va íntimament relacionat amb el de 
la seva família, Aixi mateix, es contempla el dret de l’infant a 
mantenir contacte amb el seu pare i la seva mare, en cas que es- 
tiguí separat d’un d’ells o d‘mbd6s. 
En aquesta Resoluci6 inmrprem també el dret a la d u t  i el 

dret al lleure, a l’oci. T m M  recull la necessitat de donar a co- 
nbixer els drets de I’infant, tant als mateixos infants com als 
adults com a garantia del seu compliment. 

Crec que era important fer ressaltar només els punts nous per 
tal de deixar pdbs que la Resolució, que va aprovar aquest Par- 
lament el 10 de desembre del 81, ja era molt completa i resp- 
nia a un esperit social dels rnh avmgats del moment, La 
sensibilitat del nostre Parlament en aquell moment ve ratificada 
amb l’acte d’avui, en que desprbs de la signatura de la conven- 
ci6 per part del Govern central, el primer Parlament a nivell de 
tot de 1’Estat i un deIs primers d’Europa que recull els principis 
de la Convenci6 en una resoluci6 és el Paslament de Catalunya. 

V~ldria acabar amb una frase de Martin hther Khg, quan 
en el seu llibre XAX forp destimur diu: #Les esperaces de la 
nostra infantesa i les promeses dels anys adults s6n simfonies 
inacabadess Jo voldria que aquesta resoluci6 i tota l’actuaci6 
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del nostre Parlament se& per aconseguir fer un món millor 
per als infants d’avui i per als de demh. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Diputada. T6 la 

paraula la senyora Rosa Bmnys. 
La Sra. BARENYS: Gdcies, senyor President. Senyores i 

senyors diputats, com acaba d’esnentar la Diputada Rosa Bru- 
guera, aquesta Propsició no de Llei té COM a objectiu recollir 
les propostes de la Convenci6 dels Drets dels Infants a les Na- 
cions Unides i ampliar, com molt &i ja  ha dit, la Resoluci6 3711 
del Parlament de Catalunya sobre els Drets de la hfhcia.  La 
Resolució 37JI recollia l’esperit de la Declaració de les Nacions 
Unides del 1959, que desenvolupava e1 cdcter social dels 
drets dels infants, la Convenci6, com tamM ha dit la Diputada 
Bruguera, ha anat mes enlla i, a més a més, dels drets socials re 
cull també els drets polítics, econbmics i culturals dels infants. 

Amb la ratificaci6 de la convenci6 per part de la majoria de 
palsos que conformen les Nacions Unides, s’esth afirmant, a ni- 
vell internacional, que els infants tenen drets, que s’han de prw 
tegir, defensar i desenvolupar. La ratificaci6 te un carhcter 
d’obligatorietat per als estats membres; no 63, com era l’anterior 
declaració dels drets des infants, un simple principi gened. 

D’aquí la importhcia que el Parlament de Catalunya, mit- 
janpnt l’aprovaci6 d’aquestes dues proposicions no de llei, 
transformades en flutura resoIuci6, també <<ratifiqui>> -entre c e  
metes i valgui la parade la voluntat d’avanqar en la defensa i 
el desenvolupament dels drets poliics, socials, culturals i eco- 
nbrnics dels infants. Aquest 6s ei sentit per al Grup parlamentari 
Socialista d‘aquesta proposta, i tamM la de la subsegiient vota- 
ci6 a qu& es procedirh. 

Vddria manifestar, a la vegada, com també ha dit la Diputa- 
da que m’ha precedit en YÚs de la paraula, la voluntat d’entesa 
amb el Grup majoritari de la Cambra, i espero que també amb 
tots eis altres grups per aprovar aquest text i avangar en nous com- 
pmmisos i objectius, dintre d’una manera senzilla avaqar en una 
miiihcia poiítica activa vers la defensa dels drets dels infants. 

TamM voldria fer ressaltar alguns dels aspectes d’aquesta 
Resoiuci6, de ia qual presentem a votació el text: <<La protecció 
de la infhcia s’ha de basar en l’inter8s superior de I’infant, Ai- 
xb vol dir que aquest ha de tenir dret a formar-se un judici pro- 
pi, exercir els drets civils i polítics seflse m é s  limiíacims legals que 
les necessllnies per protegirles liibertats fonamentais &is altres. 

La polltica vers l’infant suposa la defensa i el desenvolupa- 
ment dels drets que, per naturalesa, li corresponen; aquest és un 
deure dels pares i també de la societat, L’infant té dret a viure 
amb els seus pares, excepte s i  la separació és necesshria, donat 
que en aquest cas t6 dret a mantenir contacte amb tots dos.>> 

T m M  s’ha de ressaltar d’aquesta proposta que ccs ’ha de par- 
tir de la corresponsabilitat del pare i de la mare en ia c h q a  i el 
desenvolupament de l’infant.~ Tambd <<la necessbia protecci6 
per part deIs estats membres davant les formes de neglighncia i 
explotació, és a dir, droga, exploració sexual, pornografia, e tcb  
t e m  El dret a I’educaci6 pernient, e1 respecte a la identitat 
cultural, a la igualtat entre els sexes, a la Jlengua, al medi am- 
bient,) -crec que aquest 6s un aspecte important a fer ressaltar- 
i amb6 <<cels valors culturals d’altres pakos; el dret al millor ni- 
vell de salut possible, al descans i al lleure.>> 

TamM es fa una atenció especial a I’infant menysvaigut fisi- 
cament, ps€quicament o sensorialment, i tmb6 al. dret a que tot 

infant declarat culpable s’ha de beneficiar de garanties juridi- 
ques i a l’aplicaci6 de mesures dtematives pedagbgiques i no 
repressores. 

Senyores i senyors diputats, <<<els nens s6n innocents, vulne- 
rables i dependents; tamM s6n curiosos, actius i estan plens 
d’espermces. La infhcia ha de ser una &poca d’alegrh, de pau, 
de jocs, d’aprenentatges i creixement; el seu futur s’ha de fQrjiU 
amb esperit d’hamonia i cooperació. A mesura que d s  infants 
maduren haurien d’anar ampliant les seves perspectives i adqui- 
rint noves expr2ncies. No obstant aixb, en la realitat, la i n h -  
cia de molts nens i nenes 6s molt diferent de la descrita Dia 
rere dia innombrables nens de tot el món es veuen e x p t s  a pe- 
ri l ls que dificulten el seu cn9xerncmt i desenvolupament; dia rere 
dia milions de nens són victimes de la pobresa, les cisis econbmi- 
ques, Ja fan i la falta cle la Ilar. Cada dia moren L3.o.OOO nens per 
mai nodriment i diverses malalties, entre eiies la SIDA i h droga.n 

Aquestes parades, senyores i senyors diputats, no s6n me- 
v a ,  sin6 que formen part de la Declaraci6 Mundial ;sobre la Supervi- 
vhcia, ia Memi6 i el hsmvolupammt del Nen, que a partir de la 
Cmvenci6 de les Ncions Unides s ’ h  p p a t  un pia d’actuaci6 
per a i  decenni dei 1990. <Aquests problemes,, -dkw, carn a di- 
rigents polftics, els hem d’atmh, els hem d”abordar.brz 

Nosaltres tamM hem de dir que com a responsables del Go- 
vern d’aquest pat’s ha hem d’&ontar, perque aquests sbn pro- 
blemes caracterlstics, tamM, de la nostra cultura i de la nostra 
societat: nens maltractats, nens mal nodrits, nens víctimes d’ex- 
plotací6 i abús, nens victimes del consumisme, nens i m e t s ,  
amb dificultats per a la integració, nens analfabets. Aquest tarn- 
bé és part del nostre panorama social, econbmic i polític. 
La Resoluci6 que aprovarem no ha de ser, doncs, una decla- 

raci6 d’intencions, sh6 que ha de ser la proposta marc per a les 
nostres actuacions de govern, tant pel que fa referhcia a la res- 
ponsabilitat legislativa com a la responsabilitat executiva. 

fis per aquest motiu -i d’aquesta qüesti6 n’hem parlat ja amb 
ei Grup de la majori* que proposarem tot seguit que el Parla- 
ment de Catalunya crei una comissi6 de carhcter permanent, de 
legislatura, d’hpuls i seguiment de les polítiques per a la in- 
h c i a  en el marc de les mesures complementhies que proposa 
el pla d’actuaci6 per al decenni de 1990, 

Nom& per acabar, voldria, senyores i senyors diputats, que 
quedés conshcia en el Diari de Sessions d’un conjunt d’enti- 
tats que han collaborat inicialment amb el Grup Socialista, mit- 
janpnt propostes a aquesta iniciativa, voldria anomenar-les: la 
Comissi6 de la Infhcia de Just€cia i Pau, el Collegi de Diplo- 
mats en Treball Social, I’WCEF, el Collegi Cl’Advacats, la 
Coordinadora Catalana a i  Servei de l’hfant, el centre UNES- 
CO de Catalunya. A totes elles els hem de donar ies @cies en 
nom del Parlament de Catalunya. Gdcies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Diputada. Ara 
correspon la paraula, per la seva conclici6 d’esmenant i del 
Grup Mixt, a1 Diputat senyor Armand R6denas. 

El Sr. R6DFiNAS: Si, gdcies, senyor President. Si em per- 
met l’expressi6, és que estic una mica com el Julia Sdinas, fora 
de joc, perqub realment aquest tema, aquesta qüestió ja ve de 
temps enrere, i recordo que en el seu moment el Grup Socialista 
va fer la primera proposici6 no de llei, nosaltres la vam esme- 
nar, després es va retirar en v h t  d h a  possibilitat de transac- 
ci6 que al final no va arribar fins avui, que ens assabentem que 
existeix aquesta transacció. 
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bbviament, després, el Grup de la majoria va fer la seva 
Proposició no de Llei i nosaltres vam fer unes esmenes que co- 
mentaré molt breument en el sentit que seria bo per als infants 
en general donar o marcar, fixar l’edat concreta respecte a dues 
coses: una, respecte a la possibilitat de mostrar o exposar el seu 
parer en aquestes qüestions que deien les diputades que m’han 
precedit en P’ris de la paraula, quan reaimGnt existeix una f o r p  
sa separació, normalment judicial, i aqui on es parla generica- 
ment, perb a mi m’agradaria que es fixés una edat 4 s  dotze 
anys, concretament- que seria vhlidament perquh el nen pogués 
expressar la seva opini6 respecte amb qui vol estar. I un altre, 
molt més greu i que no es té en compte realment en tota aquesta 
transacció, que per altra banda 6s bastant correcta, és l’edat pe- 
nal. L’edat penal en aquest gais marca molt els nens. Nosaltres 
tenim aquí una important diferkncia entre el que representa 
l’edat civil dels divuit anys, reconeguda constitucionammt, i 
l’edat pend que es rebaixa als setze a n y s .  

Jo exactament encara no sd per que, i crec que sena molt 
m6s adient ñxar l’edat penal a la mateixa edat que l’edat civil o 
politicament civil. Llavors, nosaltres hem fet,.., i quan vam fer 
les primeres esmenes crec que aqui pshvcm l’accent de foma 
priorithria, perb aixb no ser& inconvenient per tenir un grau de 
consens important i votar les.., O sigui, retiraria realment les es- 
menes en aquest moment i votarem a favor de la proposta, 

El Sr, PWsxnJENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. Li co- 
rrespon ara parlar al representant de 1’Agmpació parlamentiiria 
del CDS, 1’XI.lustre Diputat senyor Latome. 

El Sr. LATORRE: Si, grhcies, senyor President, Coincidim 
prhcticament i de l’esperit de les nostres esmenes ja  cal deduir- 
ho, dic que Coincidim amb l’esperit de les dues proposicions 
que s’han sotmbs a la nostra considerncid. Les set esmenes que 
nosaltres hem presentat són totes elles d’addició de criteris corn 
possibilitar el dese~ivolupamemt dels infants n través de la famí- 
lia; fomentar condicions adients en les familes, en els h b i t s  
socials, morais i espirituals; o bé inculcar el respecte als valors 
&tics, als valors morais i als valors fonmentais d’una societat 
pluralista i solidbria, aixf com d’altres. 

Nosaltres, jo crec que totes aquestes esmenes que hem pre- 
sentat, i que no insistir6 en la seva defensa, intenten -i crec que 
ho aconsegueixen- millorar el text de les propostes que es sot- 
meten a les nostres consideracions i, si fos el cas, doncs, que no 
s6n d’acceptació, nosaltres votaríem igualment en sentit favom- 
ble les dues propostes de sesoIuci6. Grhcies, senyor President. 

El Sr, PlWSIDENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. Té la 
paraula al senyor Jaume Nualart pel Grup parlamentari del ... 

El Sr. NUALAKT: Grhcies, senyor President. El Gnip d’hi- 
ciativa votar& favorablement la Proposicid presentada pel Grup 
de la majoria i el Grup Socialista, Nosdúes entenem, com ha 
dit la Diputada Rosa Barenys, que 6s bo que aquest Parlament 
ratifiqui el conveni dels drets dels infants. 

Nosaltres esperem qwe aixb no sigui nomes una declaració 
d’intencions, sin6 que, a mesura que anem legislant en aquest 
Parlament, pensem en aquests drets que aprovarem avui amb 
aquesta declaració de principis sobre eIs drets dels infants, i, a 
mds, també que hi hagi una denhcia dels maltractaments que 
encara hi ha a la nostra societat, Fa poc que rebíem un llibre, 
crec que tots els diputats, arnb la situació real que existia a casa 
nostra, Crec que xixb; ens ha de €er pensar que aixb no quedi 
només en una declaració i que, evidentment, hi hagi una <<per- 
secuci6>>, entre cometes, per a tots aquells maltractaments que 
pateixen els nostres infants. 

Gracies. 
El SI, P W D m :  Moltes grhciees, senyor Diputat. Corres- 

pon ara a ambdues ponents indicar el text i les esmenes que s6n 
acceptades. 

La Sra. BRUGUERA: Es que les esmenes crec que s’han ze- 
tirat, per una banda, i crec que hi ha 1u1 error en les esmenes 
que deia el senyor Latorre, en el sentit que s6n esmenes presen- 
tades al primer text, que es va retirar, no pas a l’actuai. A l’m- 
taal jo diria que no n’hi ha cap més, eh? 

B6, quant ai text transaccional nom& hi ha dues difedmcies, 
que és en el punt número 5... 

El Sr. PRESDFLNT: Que és en el ... ? 
La Sra. BRUGUEM En el punt nfimero 5, en llrx de dir 

a m b  identitat prbpian, deixariem, tal com deiem abans, <<amb 
existbncia prbpia>r. 

El SI. PRWDENT: Pot tomar-ho a repetir, senyora Diputada? 
La Sra. B R U G U E a  O sigui, al punt niimero fi,.. 
El Sr. PRESIDENT: Si? 
La Sra. BRUGUERA: ,,.no acceptem l’adequaci6, la norma- 

tiva llingiiística,., no acceptem <<identitat @piafi, sinó que dei- 
xm’em ccexisthncia prbpia,), tal com dbiem abans. 

El Sr. PRESDENT: Com a proposta conjunta, eh? 
La Sra, BRUGUERA: I en el punt número 10 passa el ma- 

teix: en lloc de tenir una <<vida social normal>>, deixariem tmM 
(<que facititin la seva nomaiitzaci6 sociab. Tota la resta, tal 
corn es diu en les modificacions. 

Ei1 Sr. PRESIDENT: Aleshores, si els sembla, pOdrfern sut- 
metre a votaci6 el conjnnt d’aquest text amb aquestes dues va- 
riants incorporades, ja esmentades per la ponent senyora Rosa 
Bruguera 

Senyores diputades i senyors diputats que estan d’acord amb 
el text presentat, que aixequin ei brq? 

Senyores diputades i senyors diputats que estiguin en contra? 
Senyores diputades i senyors diputats que s’abstinguin. 
Aquest text ha estat aprovat per la unanimitat dels presents. 
Moltes grhcies. 

(El &buf dels punts segon i tercer de l’ordre del d i ~ j i n i i ~  a 
clos quarts de cinc de la tarda.) 
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