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La sessih s’obre a les deu dei matí i catorze minuts. Presideix el M . H . Srb President d d Parlament, acompanyat dels 1.
Srs. Vice-presidents Primer i Segon, de V I . Sr. Secretari Primer
i de les I. Sres. Secretriries Tercera i Quarta. Assisteixen la Mesa I’Oficial Major 1’ la lletrada Sra. Andreu.
Al banc del Govern Seuen els N.Srs. Consellers d’Econornia
I’ Finances, d’Ensenyamlent, de Cultura, de Politica Terrl’#orr‘a/
i
Obres Públiques, de Jirstíciu, i úe ComerG, Consum i Turisme.
Osdrc del dia
Pimt únic: Debat sobre l’lnforme de l’any 1989 presentat

pel Síndic de Greuges.

El Sr. PRESIDENT: Comenqa la sessib.
Aquesta sessi6 tindrh un finit punt de l’ordre del dia, que 6s
el debat sobre I’Informe de l’my 1989 presentat pel Sindic de
Greuges, i es descabdellxh d’acord amb l’article 143.3 del Reg]ament.
T6 la paraula 1’Wonorable senyor Frederic Rahola i d’Espe
na, Sindic de Greuges, per presentar iltlresum del seu Informe.
El Sr. S h 3 I C DE GREUGES (Frederic Rahola): MoIt Honorable President, il*lustresmembres de la Mesa, honorables
consellers, senyores i senyors diputats, en el compliment del
primer any del meu segon mandat corn a Sindic de Greuges
presento davant d’aquesta Cambra, en compliment del que ordena la Llei 14/84, de 20 de marq, l’hforme corresponent a
l’my 1989, el sis&dels que he anat formalitzant i dels quals els
senyors diputats han tingut puntual informació.
Aquest Informe, de la mateixa manera. que els que l’han precedit, ha estat redactat amb la idea que ens va guiar des del primer moment, d’mar-las ajustant en la seva estructura i
concepcili metodoIbgicn, segons I’experikncia que en la prhctica de la nostra institució hem anat adquirint, procurant conformar-los de manera que, tant per la seva presenta& corn pel seu
contingut, sigui no solament una referkrcia Útil a 1’abast dels
senyors diputats, sin6 també una guia per al ciutadi interessat o
afectat per qüestions administratives.
Voldria fixar la seva atenció en el tema rnonogrific que ha
estat afegit en l’hforme corn a llibre segon: si bé aquest llibre
va néixer l’any passat amb carkter excepcional, la meva intenci6 6s de normalitzar-ne l’aparki6 com a apEndix en futurs informes. Amb aixb pretenc presentar una realitat social concreta
que, per la seva transcendhcia, sigui tributiria d’un tractament
especial. En I’Informe que tractem, el terna monogrhfic escollit
ha estat la marginació, respecte a la qual constitueixen grups
certs co’l.lectius, com cls gitanos, els estrangers, els vells i els
nens, dependents de drogues, SIDA i dismninu’its psiquics i físics. En aquest mateix ordre de coses, aquesta etapa, l’liern iniciat amb una presentacib nova, publicant I’Informe en un
format i una edició que permct una més manejable i més acil
coi1sult a*
Pel que fa a I’lnformc prbpiarnent dit, la pretensi6 que ha
guiat la seva confecci6 ha estat la de mostrar la imatge fidel del
treball realitzat. Amb una selecció d’assumptes i queixes, hi

3425

trobaran casos greus de mal fimcionament administratiu, de
descoordinació i de tractaments injustos, de situaciotis socials
imprhpies d’un estat de dret. Constataran, per comparaci6
d’aquest Informe amb els dels mys anteriors, que molts
d’aquests casos es reiteren un ,any darrere l’altre i, dit d’una altra manera, comprovaran l’extrema dificultat que representa aiterar conductes i situacions consolidades, malgrat la seva
incorrecció. Observamn, en fi, el tractament donat per la Instituci6 a les queixes formulades i la nostra valoració de les qüestions més significatives.
bbviament, l’hforme es nodreix de tot a l b que provwa la
queixa del ciutadk, és a dir, d’aIlis que no funciona o que funciona inailment. Per aixb, tot i ser sabedors del progrks i la mih a aconseguits en molts camps de l’acció administrativa, no
hi trobaran gaires congratulacions ni hances. ks, en resum, i
en esshcia, un informc-denúncia sobre determinades conductes dels nostres poders públics, conegudes per la Institució a
través de les queixes dels ciutadans afectats i de les actuacions
d’ofici, que reclamen correcci6.
Jntentant inserir aquestes conductes en un determinat tipus
de categories, a partir de I’hptica que pugui ser d’interes per a
aquest Parlament, hem classificat tres grups, dins dels quals, de
major a menor mesura, poden agrupar-se les situacions recollides en I’Informe.
Aquests ÚItims anys assistim a la incorporacib progressiva
de les tkniques de dret privat i l’organització i I’actuaci6 dc
l’Administraci6 amb la molt elogiable intenci6 d’incremcntar
els nivells d’efickia i millorar en últim terme el grau de satisfacci6 de les demandes socials.
Emperb l’especial fascinaci6 dels directius de la cosa piiblica per questa tecnica d’orgmització de les empreses privades,
ha portat i porta, en excessives ocasions, a la directa conculcació de les mínimes garanties procedimentals: en nom de l’efichcia, 1’Administració sacrifica molt sovint les garanties que
l’ordenament atorga als ciutadans. Aquest és el primer grup: el
de l’efichcia sense garanties, del qual s h paradigma els casos
d’expropiacions -amb trameses d’expedicnts al jurat provincial molt desprks del termini legalment establert, i indemnitzacions pagades molts anys després de les expropiacions o
expcdients d’expulsi6 d’estrangers, aiguns d’ells de recent execuci6.
En altres ocasions, per& I’efichcia sembla no importar gaire
als nostres poders públics. Tots sorn coneixedors de moltes disposicions legals, i hclhuc reglamenthies, ac-Irqadesa l’ordcnaci6 de determinats sectors socials i econbmics, els principis i
prescripcions de les quals no són posats en la prictica per les
administracions: normes progressistes i de gr,m abast esdevenen al final, en més d’una ocasi6, simples tleclaracions de principis. Aqui trobem el segon grup: el de les garanties sense
efichcia.
La qualitat de les actuacions 4,
mks k n dit, de la manca
d’actuacions- que integren aquest grup el fan cspecialment
censurable, Hi tenell cabuda els incompliments dels mandats
imposats per la llei als poders públics en rnheries tan importants com la salut, els serveis socials, I’urbanisme, l’habitatge i
la justícia. En trobem exemples corrents en la situació de les urgencies hospitalhies, en les causes de denegacib dels subsiáis
assistencials, en la constituci6 de patrimoni municipal del sbl
dels ajuntaments que hi estan obligats, cn la manca d’habitatges
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protegits, en les lentituds judicials, en la massificaci6 que encara existeix ei1 les presons i en la deficikncia dels dipbsits rnunicipals de detinguts.
Finalment, entre l’cficicia sense garanties i les garanties
sense efickia, un tercer grup, caracteritzat per l’ahshcia d’ordenacili, ve a completar el marc general en qui: s’inscrjuen les
queixes presentades a la Instituci6: és el grup dels buits nonnatius, de la manca de regubició de determinats sectors necessitats
de les garanties directes de la norma. Dins d’aquest grup, i corn
it exemples representatius, trobem &reescom la de la protecció
dcls menors i de les activitats classificades, urdenades per normes disperses i obsoletes, O casos COM el dels grups transhumants dedicats a feines agricoles de temporada que, en els seus
;issentaments i en la seva feina, han de suportar situacions realment indignes, pel fet que no hi ha cap regulaci6 sobre el control i tmbi l’auxili de les adrninistrwions competents en la
hrrnalitxaci6 dels contractes de temporers, condicions materials dels llocs d’acampada, i períodes d’estada.
Dins de les tres categories indicades --la de l’efichcia prcscinclint de les garanties establerles, la de les garanties i prescripcions cstablertes que no es vcum realitzades per falta d’efichcia
i la d’abskncia de prcscripcions i garmtics- es destribueixen,
com deia abans, cls diversos casos i situacions denunciats a la
Instituc% que reprcscnto i que s6n rccoIiits i comentats Ampliament cn 1’11iforme.Actuacions sense garanties, en alguns casos,
i Iniinca d’actwilcims, en altres, han generat sovint tines reaccioiis i actituds violentes i insolidhries que h,m portat a manifestacions de protesta cl’arnpli ressb social. AixÍ, hem vist Ics
repulscs d’instaHacinns de presons, el boicot d’escolaritzacions
de nens portadors de SLDA, eis brots de racisme, l’oposici6 a
projcctcs de la constnicció d’autopistes i a la instdlació d’abocadors de residus industrials o de centres per a drogoaddictes,
cntrc altres.
No tot, perb, han de ser clenúncics. Es lbgic que k x b sigui
i’ingredient quasi exclusiu de l’lnforme, pero també hi ha aspectes positius quc cal destacar.
Ai comenqament d’aquesta exposició, recordava els sis anys
dc vida de la Tnstituci6. Diiraiit aquests m y s s’ha fet carni: CIC
vegades a passos llargs, ordinhriament a passos curts. Es a
aquests passos llargs que em vull referir arn, amb una mínima
seleccih de les actuacions del Síndic --de vegades en solitari,
de vegades complcmcnthries de les d’altres institucions o grups
ciutadans- que han provocat canvis concrets i d’abast general
en l’ordenaciri de determinats sectors socids.
El primer exemple il.lustratiu d’aqucstcs actuacions de pas
Ilmg és el referent, en rnatkrja de pensions i treball, als bcneficis d’amnistia establerts a favor de les persones que van prestar
scrveis a la Generalitat rcpublicma. Al llarg dels informes dels
últims anys, vam insistir en la necessitat clc modificar algunes
imposicions que limitaven el dret a tals beneficis: exigencies
com la de posscir la nacionalitat cspmyola o tenir residhcia
habitual en el territori espanyol, com també la declaracili d’irncompatibilitat de la pensi6 dels titulars o dret-havents amb
qiialsevol altra de les derivades d’uno relaci6 de treball, representaven, en opini6 nostra, irria agressi6 a l’esperit real ci’amnistia que discriminava injustament diversos afectats. Anys
després d’insistir-hi, hcrn vist amb satisfacció qw la Llei de
Pressuposros de la Generalitat de 1990 ja preveu les modificacions legals suggerides des de la Institució sotrre supressions de
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les condicions de residhcia i nacionalitat, i tamb6 la d’incompatibilitat absoluta de pensions.
Tan concloent COM el cas indicat ho 6s el relatiu a la jubilaci6 dels €uncionaris docents, que ses senyories j a coneixen per
informes anteriors, Durant els anys 1986 i 1987 v a m fer davant
el Ministeri d’Mucaci6, mitjanpnt el Defensor del Poble, una
shrie d’actuacions adrqades a la modificació de la Llei de la
Funció P6blica en la part relativa a la jubilació foqosa i automhticn dels Euncianaris docents en arribar a l ’ d a t de seixantacinc anys: enteniem respecte a aixb que l’interks de l’alumne
perquE se li respectes durant un curs sencer la pemankncia
$’un mateix professor havia de situar-se per sobre de les qiiestions funcionarials uniformistes i totalment extmpedagbgiques.
Malgrat que inicialment el nostre plantejament va ser a h , hi
vam tornar a insistir amb noves raons i arguments, fins que eI
Defensor del Poble es va fer seves definitivament les nostres recomanacions i, a l’dtim, una llei del juliol de 1988, que rnoddicava la de la Funci6 Wblica, recollia la possibilitat d’ajumm
fins a I’acabament del curs acad&micla jubila& dels professors.
Com a tercer i dtirn exemple dels canvis normatius fonamentats dins de la Instihrci6, vull fer esment de l’actuaci6 seguida arran de la queixa presentada per una mare amb una filla
afectada d’oligofrknia, la qual havia infantat tres vegades sense
saber qui podia ésser el pare. Davant la impossibilitat que la jove pagues decidir lliurement sobre el seu món afectiu, la mare
de l’afectada demanava que se li practiqués un lligament de
trompes per tal d’impedir la seva maternitat. La qüestió plantejada portava directament a demanar la modificació de l’uticle
428 del Codi Penal, en el qual s’establia que, tractant-se de menors i incapap, ni tan sols els representants legals, pares o tutors, podien suplir ia manca de capacitat dels afectats a l’hora
de donar el consentiment en casos d’esterilitzacid Les nostres
consideracions sobre la necessbia moclificaci6 de l’esmentat
article van ser traslladades al Ministeri de Justicia pel Defensor
del Poble i, juntament amb les accions dutes a teme per associacions de disrninu’its psíquics i de jutges i fiscals i d’altres,
van donar lloc a l’aprovació,el 1989, de la Llei Orginica d’Actuaihació del Codi Penal, que recull les modificacions proposades.
Pins aquí hem vist alguns exemples sobre la capacitat d’incidkncia dc la Institució en la reforma de conductes i situacions, i
també els exemples dc la considemi6 i I’atenciÓ dispensadii
pels nostres poders p6blics a l s suggeriments i recomanacions
formulat s.
Corn a complement d’actuacions com les exemplificades, hi
ha altres tipus de tasques que mereixen una atenció especial.
Em refereixo a la fimci6 mediadora desplegada per la Institució
entre les administracions i els ciutadans. Amb aquesta fxnci6
--cada dia més sol-licitada-, s’han pogut aproximar posicions
considerades jrrecorieiliables i afavorir solucions a molts diversos problemes, amb el consegüent estalvi per al ciutaa de
llargs i costosos plets.
Els exemples indicats s6n illustratius, corn deia abans, dels
passos llargs fets en la mama de la Instituci6, i demostren la
nostra possibbiiitat per millom situacions consolidades. És més
comd, perb, que el cruni es faci a passos curts, promovent solucions puntuals als problemes que dikiament presenten els ciutadans. D’aquestes situacions concretes, en trobaran molts
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testimonis en aquest Informe, com en els anteriors.
Tot i que, ordinhriament, els resultats obtinguts per la Instituci6 limiten els seus efectes al cas concret denunciat, en funció, natturdrnent, dels fets que motiven la queixa, 6s indubtable
que la seva transcandhcia global s’equipara -si no la supera- amb la dels exemples d’actuacions d’abast general, dels
quals acabo de fer esment.
Reprenent la figura del carni, podem dir que el trajecte r e c e
rregut a pas curt 6s mes important que el recorregut a pas llarg.
L’explicacid és simple, i l’avala l’experibncia: quan una czdministració ha acceptat una recomanació, jurídicament, del Síndic,
ha esmenat una actuació, difícilment torna a caure en la mateixa incorrecci6. S’aconsegueix, aixi, amb unes intervencions
d’abast menor, la reforma de les conductes administratives i la
no-reiteraci6 dels casos denunciats, amb resultats que ultmpassen l ’ h b i t individual i beneficien, d’aaquesta manera, grups
m& amplis de la societat.
En tot cas, amb actuacions destacables i amb actuacions rns
destes, crec que 6s evident l’aportació de Ia Institució que r e p
resento a la tasca de reconduir el quefer administratiu cap al
model de correcció a quk la noma societat t&dret.
En aquesta funció d’instnirnent de reformes i de col4aboració amb els poders p6blics al servei del ciutadh, hem fet servir
dos únics recursos: la raó, defenscant,cn tot moment, l’epiqueia
amb arguments objectius i d’quitat, i la pertinhcia, insistint,
fins on ha estat possible, en els nostres plantejaments. Amb la
ra6 i l’obsthació, continuarem fent carni, denunciant el desgavell administratiu i la injustícia.
Fins aquí la presentacid de 1’Infome corresponent al 1989.
No voldria, per& acabar aquest acte sense fer una breu referhcia a una qiiesti6 tractada concretament en aquest Informe, i sobre la qual els diferents grups politics de Catalunya i Ia nostra
societat en general han mostrat una clara preocupació: en relació amb la situació dels estrangers a casa nostra.
S6c conscient que, dins la Comunitat Europea, la política s e
bre estrangeria d’una naci6 amb estat, com 6s Espanya, no pot
ser de1 tot independent, i, en conseqükncia, entenc perfectament
les dificultats i el poc o molt abast que pot tenir el fet ~i’aconsella, amb utla certa efichcia, des d’wia naci6 sense estat, com la
nostra, per incidir eficaGment en les directrius d’una tal política.
Amb tot i aixb, no ens és lícit renunciar a la denúncia de les
situacions injustes que es produeixen respecte als estrangers
immigrats laborals.
Una recent expulsi6 en massa de ciutadans marroquins ens
ha demostrat la possibilitat cl’actuació que la. Llei d’estrmgeria
concedeix fi I’Administració en aquesta mathia, i contra aquesta actuacid i contra la norma que la fa viable, hem formulat
obertament la nostra critica. Amb la critica, continuarem lluitant contra les situacions d’injustícia derivades dei tractament
de la immigració laboral; una qiiestid cridada a convertir-se en
un dels principals problemes deis paisos rics en els prbxims
anys.
Us agraeixo molt la vostra atenció.
EI Sr. PRESLDENT: Honorable Shdic de Greuges, niolks
grkies,
Ara, un cop acabada I’exposici6 i absentat el Sindic de
Greuges del Sa16 de Sessions, el debat prosseguiri amb les intervencions dels representants dels grups perqui: fixin llur posi-

ció,
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Per I’Agrupacid parlamenthria dcl CDS, tB la paraula 1’11.1~~tre Diputat senyor Latme.
El Sr. LATORRE: Senyor President, senyores diputades,
senyors diputats, I’Infome del Síndic de Greuges no és n i ho
preth- una radiografia del pais. En tot cas, és una certa radiografia del pais que es queixa, una certa radiografia del pais que
formula les queixes a través de la Xnstituci6 del Sindic.
EII definitiva, l’objectiu de I’lnforme 6s una anhlisi de les
queixes que presenten els ciutadans davant del Sindic, que, en
aquest any 1989 han estat 1.375 -183 mes que l’my passat-,
i també deis expedients corresponents it les actuacions d’ofici
iniciades per la mateixa Sindicatura, que aquest any han estat
73 -38 més que l’any passat,
Tot aixb conforma la primera de les dues parts de quk consta
i’hfome; és alb que altres vegades el Sindic ha anomenat
<<l’Infome.
obligatn. La segona part de l’hforme,aquest any, té
carhcter monogrhfic i es dedica a la marginació a Catalunya; és
<<l’Informevolgut>),també en paraules del Síndic,
El repartiment dels expedients per &reestemhtiques, corresponents a la primera part de I’Infonne és el segiient -i nomes
esmentaré aquelles hees que ultrapassen el 10%-: E’administraci6 general contempla 263 queixes, el 18,17%; l’ordenaci6
del territori, 264, el 18,24%;la justícia, 289, 19,95%,i queixes
privades i hconcretes, 158, el 10,92%.
Per administracions afectades, les queixes s’han repartit de
la segiient manera -i també només esmentare aquelies que ultrapassen el l O%-:
1’Administració central, 170 queixes,
i 1,7496; 1’Administració autonbmica, 485 queixes, el 33,49%,i
l’Administraci6 local, 416 queixes, 28,73%.
En termes percentuals, la tipologia i la classificaci6 de les
queixes no ha variat substancialment en reIaci6 amb l’lnforme
del Síndic de Greuges de l’any 88. Seguint la mateixa metodologia emprada pel Síndic en elaborar e1 seu hforme, en la 110stra intervenció davant b Comissió corresponent d’aquest
Parlament, virem comentar molt breument trenta-una de les esmentades queixes, que ens seniblaven les m6s representatives.
Tornarem a insistir en la mateixa metodologia i prestarem especial atenció a alguns d’aquests casos més reflev,mts.
Del Ilibre primer, i pel que fa a l’Administraci6 general, destacarem tres ternes corn a mds importants --sense que aixxb vulgui dir, naturalment, que qüestions corn la lentitud de 3’actuació
administrativa i els prubiemes dels funcionaris, concretats en la
promulgació dels caLMegs dels llocs de treball i Ia fixació dels
complements de productivitat, no ho siguin.
Primera qiiesti6 de quk volem parlar: 1 ’expropiacid forqosa.
Ei Síndic denuncia en el seu Informe tant l’apliciici6, moltes
vegades indiscriminada, i que ec1 aquesta Cambra hem denunciat sovint, de la Llei d’ExpropiaciÓ Foqosa, del desembre del
54, i de1 seu Reglament d’aplicacih, d’abril del 1957 -el cas
del parc de la Btisch pot ser el més significatiu d’aquests exemples-, com la manera de tramitar els expedients de pagament.
Si és tan urgent fer determinades obres, utiiitzant els mecanismes que preveu l’esrnentada Iegislacid expropiatbria, i per tant,
cal ocupar bkns i terrenys abans, fms i tat, de determinar i, naturalment, de pagar, la indemnització corresponent, no es pot
invocar una decIaraci6 d’urgent ocupaci6 atorgada per un altre
projecte quinze anys abans i demorar durant mesos i mesos la
tramesa de l’expedient corresponent al jurat d’expropiaci6.
Segona qiiesti6; s’hi acaba de referir el Síndic: la polhica
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dependkncia. El problema és molt mes important; e1 problema
és la integració en la societat d’aquella persona que fou &ogoaddicta.
La principal via de transmissió de ia SIDA continua essent a
travds de les xeringues j a utilitzades per altres drogoaddictes,
molts dels quals, a m6s a mks, tenen una vida sexual promiscua,
la qual cosa, sens dubte, fa augmentar el nombre d’afectats,
Afortunadament, ja s6n moltes les associacions ciutadanes
que treballen atenent de diversa manera persones afectades per
la SIDA, Cal incrementar la colhboraci6 entre aquestes entitats
i I’Administració establint els mecanismes de tot tipus que calgui, i també s’ha de tenir en compte, tamb6 molt especialment,
la molt preocupant situació denunciada pel Síndic que es dóna a
les presons de Catalunya amb la SIDA, on el percentatge
d’afectats és molt més elevat.
Serveis socials. El Síndic fa una llarga coiisideraci6 sobre el
sistema especial de prestacions socials i econbmiques per a ininusvLlids, i denuncia la diferhcia entre la norma i la seva aplicació, perquk ni el subsidi 6s suficient -21.000 pessetes al mes
LI agost a.
a partir de 1’1 de gener d’enguany-, ni la prestaci6 arriba a la
M’iiiteressa, de tota manera, palesar aqui la conclusió a qui:
toialitat dels beneficiaris potencials.
arriba el Sindic de Greuges sobre aquesta qüestió, conclusi6
Quan parla de les ajudes socials en general, tot i reconeixent
que esmentaré literalment: (<Quanun govern local nega o entreels esfoqos invertits pels poders p~blicsrespecte a aixb, el Shbanca el dret d’informació dels regidors de l’oposici6, mediatirdic manifesta el seu desencis davant l’actual sistema d’ajudes
zii I’cxcrcici de Ics funcions jnliercnts al c8rm de regidor
socials; WI sistema que respon a una normativa d’aparador, on
municipal i vriliiera el dret fonamental d’accedir en condicions
l’aparenqa preval sobre el contingut.
d’igualtat a Ics funcions i als chrrecs públics reconegut en l’attiL’aplicació de la Llei de pensions no contributives i I’aplicad e 23.2 de la Constitucicb. Apliquin-se el conte, senyors del
ció inicial a Catalunya a partir d’engumy d’un salari social en
Govern, canvi’in <<<govern
local>>per (<Generalitat>>
i (<regidors)> pla experimental alimenten l’espexanqa del Síndic - q u e comper <<diputats>),
i tindran I’exacta dimensió de la inconstjtuciopartim- que siguin instruments que ens portin a la concepció
d’un salari social no contributives i l’aplicaci6 inicial a Catanrilitat en qui: estan incorrent dia a dia, quan neguen o entrebanquen la informaci6 sobrc la Sesti6 que sol-liciten els dipiitatts
lunya a partir d’enguany d’un salari social en pla experimental,
alimenten l’esperanp del Síndic, la qual compartim, que siguin
d’aquesta Cambra.
N o insistirk, senyor President, senyores diputades, senyors
instruments que ens portin a la concepció d’un salari social com
a &et de tot ciutad;, que permeti una vida digna, si 6s que es
diputats -ja ho he dit abans-, en totes Ecs qiiestions que ja vhrem exposar davant la Comissi6 del Síndic. No insistiré, doncs,
pot parlar de dignitat d’una assisthncia finmptda amb 35.000
sobrc la gestió de l’habitatgc pfiblic i sobre ternes de la defensa
pessetes al mes, a canvi cl’una aportació a la societat, a travks
dei medi, ni sobre moltes queixes ja reiteratives sobre el xnal
de la qual es garanteixi Ea plena integra& social de la persona
funcionament de la sanitat, ni sobre moltes dendncies que conté
assistida.
l’ltiforme del Sindic sobrc Ics pensions d’invalidesa, vellesa o
Notable 6s la preocupació del Sindic pel terna de les residknvidui’tat,ni tan sols insistir6 m k s en aquesta intervenci6 ---en recies per a la gent gran. Globalment, l’any 1986 hi havia a Espetides vegades ja ho vaig fer a la Comissi&- sobre els problepanya 6,6 milions cle persones de més de seixanta anys; a
mes CIC l’ensenyamcnt, de la formaci6 professional o de
Catalunya hi havia 730.000 persones, el 12,5% de la població.
I’aplicació de la Llei de ProtcccicS dels Animals i els problemes
E’any 2000, la xifra per a Espanya serh de 7,9 milions de persoquc p h t e j a i’aplicació d’aquesia Llei a municipis com 1’Wosnes i a Catalunya seran més d’un mili6 de persones, el 17% de
la població. E’index de servei efectiu quant a. places d’atenci6 a
pitalct o CXCIQIM
Si que em vull referir a trcs aspectes yuc considerem molt i
Espanya era, el 1987, de 2’49 places per cada cent pcrsones de
molt rellevants. Vull p x h r de la drogoaddicci6 i la SIDA; vull
mes de seixanta-cinc anys. Les residbcíes públiques repreparlar dels serveis socials, i viill parlar CIC la justicia.
sentaven sobre el total el 20,2% de l’oferta, i les privades, el
Sobre la primera rl’aquestes qüestions, el Sindic manifesta
79,8% restant. El nombre de sol.licituds pendents d’atendre per
que cada any rep un nombre considerable de queixes sobre la
ingressar en algunes de les residkncies de la Seguretat Social
era, l’octubre de 1989, de 24.065. El Síndic demana un estudi
problemht ica que genera la droga i les greus conseqiibncies que
en deriven. Diu el Sindic -i l’hem de creure, en aqucst cas,
en profunditat de tota la problemhtica que envolta la gent gran i
Inalaiirddainent- que no s’ha avmipt en la soluci6 dels prola definici6 de tot un seguit de programes per resoldre-la.
blemcs dels drogodependcnts, sinó que, ben al contrari, la situaI ja per acabar <ambla primera part de l’hfome, parlafé de
ci6 ha crnpitjorat. La manca de centres de desintoxicació
la justícia, qiiesti6 que representa -com hem dit al principiimpedeix de continuar amb una certa efichcia el tractament i
el percentatge de queixes més importants, per part dels ciutal’evohci6 favorable del malalt. No n’hi ha prou, amb mesures
dans, com ho acredita el fet que més del 30% de les visites i les
de carhcter sanitari i amb programes de prevenci6 de la drogoqueixes rebudes pel Sindic exposin situacions o motius de resabre els estrangers a Catalunya. Molts dels 160,000 ciutadans
estrangers que viuen i treballen a Catalunya ho fan en situació
irrcgular. El Siridic es queixa dels obstacles administratius que
troben rnolts cl’aquests ciutadans per regularitzar llur situacih, a
causa, fonamentafrnent, de I’aplicaci6 de l’anomcnacia Llei
d’estrangeria, moltes vegades sota criteris absolutament arbitraris -¡, per tant, canviaI&de cada governador civil. El cas
-n’hi ha d’altres- dels marroquins que han estat expulsats €a
iuics setmanes d’Osona, no sabem s i en nombre de quaranta o
de noranta, és l’exemple més proper.
Tercera qiiesti6, la infonnaci6 que cal facilitar a I’oposició.
El Sindic fa esment de la queixa número 357, presentada per un
regidor portaveu d’un grup de E’oposicilj dc I’Ajtintament de la
Llagosta, que es Iarncntava que les seves peticions, fetes invocant el dret d’infomació sobre la gestió ecanbmica del dit municipi i sobrc els industrials que havien treballat amb contractes
d’aquest Ajuntament els tres anys anteriors, no havien estat ateses. Alguns diputats cl’aquestil Cambra ja fa temps que clamem
en el desert ci’idkntica manera corn ho feia aquest regidor de la
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clamació pel deficient servei que l’aparell judicid presta al ciutadh. Sense necessitat d’estendre’ns mes -no tenim tempssobre aquest particular, el títol de I’apartat 2, del capitol de 1’111forme dedicat a la justícia, és prou revelador. Diu així: c<Defiiciencies en el funcionament de 1’Administracicj de Justícia, un
trenta per cent, que fa dir: prou!))
Ni volem ni podem acabar aquesta intervenci6 sense dedicar-hi una part --que, evidentment, desitjariem que fos més
llarga- al llibre segon de 1’Informe sota el títol de <<Larnarginaci6 a Catalunya>,.La marginació no 6s m6s que l’exclusi6 social de certs individus o grups. Podria pensar-se que, amb una
situació de millora de la conjuntura econbmica, les bosses de
pobresa tendeixen a disminuir i minven, així mateix, les situacions de marginalitat social. La realitat -no només a Catalunya, també en nombrosos pdisos de la Comunitat Fxonbmica
Europea-, és, justament, la contdria. El procks de revitalitzaci6 econbrnica ha contribu’it a l’aprofundiment de l’abisme
existent entre les persones desheretades i la resta de la societat,
Els grups de població més afectats per la marginaci6 tcnen
-com diu el Sindic- un denominador comú: la pobresa. Els
gitmos, cinquanta, seixanta mil d’ells, viuen a Catalunya, que
representen 1’1% de la pobla& total de Catalunya amb problemes d’analfabetisme, d’habitatge, de condicions, cl’explotaci6
en l’aspecte laboral, amb clara discriminaci6 social. Els estrangers en colkctius marginats, que s’han ,anat establint en zones
agrícoles industrials determinades corn el Maresme, el Se@ o
ei Baix Llobregat, amb problemes també denunciats de condicions laborats d’explotaci6, de llengua, d, integració social i els
derivats -ja ho hem esmentat abans- de l’aplicaci6 de la Llei
d’Estrangeria, i també amb problemes a les presons. Només a la
presó Model, que cont6 2.400 interns, 450 d’ells, gairebe el
20%, són estrangers. Els vells i els nens, els dependents de tes
drogues i afectats per Ia SIDA, els disrninuits fisics o psiquics
que, d’una o altra manera, han estat esmentats en la nostra intervenci6, formen part destacada de l’anhlisi d’aquest segon llibre de I’Informe,
En resum -i així acabo-, el Sindic ens ha toniat a presentar un informe amb un component molt i molt important de denúncia social. És un informe critic, 6s un informe sincer, el qual
agraym profundament a I’HonorabIe Síndic de Greuges, a
1’Il-lustrcSíndic Adjunt i a tot el personat de la Sindicatura, el
nostre reconeixement per Ia tasca duta a teme.
Gracies, senyor President; senyores diputades, senyors diputats.
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Latorre. Per
l’Agrupaci6 yarlamentikria d’Esquma Republicana de Catalunya, té la paraula el Diputat Illustre senyor Colom.
EI Sr. COLOM: Gricies, senyor President. Senyores i senyors diputats, en primer lloc, un agrai’ment ben sincer a E’Hone
rable Síndic de Greuges, a1 seu Adjunt i a l’equip d’assessors i
l’equip de col~laboraclorsque fa possible que Ia Sindicatura dc
Greuges, en els darrers temps, cada vegada més, hagi portat uns
informes, hagi elaborat uns informes que representen, al nostre
entendre, el diagnbstic del país real ---corn deia en el seu rnm
ment en Comissib.
El nostre Grup ja va dir també en Comissió que l’hforme de
1989 del Sindic de Greuges, el valorem molt positivament en la
seva globalitat, i que coincidim prhcticament en tots els elements, en totes les denúncies, en totes les alertes que s’hhi fan i
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que han d’interpeklar aquesta Cambra, ai conjunt d’aquest
Cambra.

Vaig dir --i ho acabo de dir tamb&- que ho veiem com una
radiografia, corn u11diagnbstic d’aquest pais real de la naci6 real, una mica I’estat del nostre pais, de la nostra naci6, l’estat
que, segons l’lnfome, no és gens afalagador. Des del 1975, és
cert que a Catalunya s’ha millorat, que les estructures democrhtiques s’han anat afirmant i afermant, que les nostres institucions, entre elles, la mateixa institució de la sindicatura de
Greuges, s’han mat estabilitzant. L’Honorable Sindic, en la seva presentaci6, ho diu .sins i tot explicitament, afirma que <den
aquesta nova etapa, sense incórrer en un sentiment d’autosatisfacci6, creiem poder afimar que, tant el ciutadB corn la mateixa
Administració ja consideren el nostre organisme>>,cs refereix,
benentks,a la Sindicatura, momplement indispensable en l’ordenament democratitzador del nostre pa is^. Per6 el país oficial,
ja que parlem d’un pais real, ara em penso que podem parlar
t m b @d’un país oficial, el país oficial continua encara sovint
massa divorciat d’aquest pais real. I és aixb el que velem destacar de l’In€onne del Sindic, més que no pas tai o tal cas, rnks
tard parlaré de ia norrnalitzaci6 lingüística com potser un dement tamb6 complementari que volem dcstacar d’aquest Informe.
Perh voIern destacar la globalitat de 1’Infonne i, sobretot, el
llibre segon d’aquest Informe, l’<dnformevolgut)), el qual ens
mostra arnb més cruesa els segments de poblaci6 importants en
nombre -i, per desgracia, cada vegada mes importants en
nombre,-- que resten gradualment marginats de la d i n h i c a politica, social, activa de Catalunya. Hi ha centenars de milers de
ciutadans catalans desheretats totalment o parcial de Ia dinhmica de la Catalunya oficial, i aixb ho denuncia explicitament
l’h€orme del Síndic, i akb penso que ho hem d’agmir, perqui:
ens pertoca a aquesta Cambra d’activar, en tot cas, mesures correctores, mesures que pal-lTin aquesta situaci6. La conjuntura
econbmica, aparentment, sembla haver millorat tant a Catalunya COM en ei conjunt de la Comunitat Europea, per6 els mecanismes de mercat, que presideixen aquesta reactivació
econbmica, aprofundeixen l’abisme entre sectors socials. L’Informe volgut del Sindic -e1 llibre segon- és potser, fins i tot,
massa tímid C Q a ~diagnbstic d’aquest abisme que hi ha a Cata
lunya. Al Síndic li pertoca la denhcia davant d’aquesta Cambra; a aquesta Cambra li pertoca reaccionar.
L’Honorable Síndic afirma que avui els grups d’alt risc s6n
els vells i els nens, stjn els estrangers, s6n els gitanos, específicament, són els drogodependents i les persones tocades per ta
SIDA, s6n els disminu’its psiquics i els disrninu’its fisics. Cinc
grups d’aIt risc social a Catalunya. Tots aquests gnips d’alt risc
han merescut en aquesta Cambra -és cert- atenció. Hi ha hagut durant els últims mesos moltes reunions de la Comissió de
Política Social amb les associacions cle disminu’its psiquics i físics, per buscar sortides a la seva situaci6. Divendres passat MBteix, un grup de diputats de di€erents grups parlamentaris vam
tenir una reuni6 amb una comissi6 de diputats gallws que tenen
una comissi6 de seguiment sobre el narcotrhfic i, fruit ci’aquesta
remi6 oficiosa, hi va haver el compromis d’uuns quants
d’aqucsts grups ---entre els quals també el de la majoria- que
hauriem de tornar plantejar el tema de la drogodependkncia, un
altre cop en aquesta Cambra i potser veure en quins aspectes
-globalment, tota la Cambra- podem també reactivar un pro-
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grama de suport als drogodependents. Aquesta Cambra ha creat
dues comissions especifiques, la d’estudi sobre Ia SIDA i una
de seguiment i estudi sobre les bosses de pobresa, les quals estan treballant. Hi ha hagut iniciatives diverses a l’entorn dels gitanos i moltes a l’entorn de la &laci6 dels estrmgers; hi ha
hagut també iniciatives diverses i propostes, no sempre ben
acollides en la seva intenció i globalitat, sobre Xa vellesa i sobre
la infancia. Concretament, sobre el terna de la infancia marginada properament, fa quinze dies, hi va haver un p r h e r debat
important on uns cent cinquanta professionals varen denunciu
manques de coordinaci6 entre els serveis, manques de planificació i deficicnts estructures i insuficients estrucmx d’atcnci6,
tant privades corn institucionals, per a la infmcia i la joventut
desafavorida socialment.
Mrilgrat tot el que s’ha fet --a sigui, ja dic que aquest Parlament es preocupa i s’ha preocupat, i aixb, doncs, penso que
tarnb6 6s bo que la Sindicatura de Greuges en sigui conscient;
segur que n’és conscient i tots nosaltres en siguem conscient-,
pero, malgrat tots aquests treballs endegats, la nostra Agnrpaci6
parlamentiwia creiem que, davant d’aquest Informe del Sindic
de Grcugcs de I’any i989, sobretot del segon llibre d’aquest informe, a rzqucsta Cambra li pertoca, a aqucsta Cambra ens pertoca reaccionar. Corn p d e m reaccionar? Apostem o fem dues
propostes. Una, que 6s recollir una proposta que ha arribat a
aquesta Cambra, signada pel Coordinador del Centre UNESCO
de Catalunya, cn representació de moltissimes associacions no
governunentals de Catalunya, que han proposat -i que creiem
quc f6ra una manera de tenir a prop aquestes associacions a la
dinhmica del propi Parlament, i que seria efectiu, hem de buscar mesures efectives en tot cas clavant un informe de I’Hanorable Sindic de Greuges-, que seria la creació de la figura
juridica d’orgatiitxaci6no governamental amb estatut consultiu
dav‘mt el Parlament de Catalunya d’entitats tan importants corn
Justícia i Pau o Intermón o Metges sense Fronteres, I’Insstilut de
Drets Humans sohix Racisme i tota la resta de collegis oficials,
entitats que vctllen pels drets de les persones i dels diferents
sectors professionals a Catalunya: aquesta serizr -atenemuna mesura positiva pcr tenir a prop inecanisrnes tarnbk efica$os per pal-liar aquesta marginació o la sortida d’aquests grups
d’alt risc.
E-Ji ha unii altra proposta, perh, que nosaltres amb aquest posicioiiaincnt volem fer en aquesta Cambra, per reaccionar COM
a Cambra catalana. Proposaríem la constituci6 d’una comissi6
parlamenthria d’urgkiicia --jo lainento dir, senyores i senyors
diputats que aixh implicaria treballar el mes de juliol, fora del
període dc sessions, per part d’alguns diputats de cada grup que
volguessin assumir aquesta tasca oficiosa perb real-, i que durant E’estiu, atks que, a més a inh, senyores i senyors diputats,
enguany, cl 89 i el 90 aquesta Cambra no 6s que hagi treballat
tots els mesos que havia de treballar, sobretot l’aany 1989
-vam fer moltes vacances 1’any 1989. Per pal-liar aquestes vacances, que sempre s6n bones quan convenen --per6 quan n’hi
ha massa, no-, per pal-liaraquestes vancances de l’any 8 9 , p
sem proposar que el mes de juliol treballés una comissió d’urgkncia parlarnenthria que fes un seguirncnt i que elaborés un pla
integral de mesures per eradicar o per pakliar Ia marginaci6 a
Catalunya, cinc graris grups de risc, que denuncia l’lnforme
volgut del Sindic de Greuges a aquesta Cambra; centenars de
milers de persones que viuen en situaci6 de Inarginaci6 absofu-

ta -ho torno a dir a aquesta Cambra-, companyes i carnpanys, li pertoca reaccionar, i ens sembla que fóra bo comenFar,
el mes dc setembre, el nou períde de sessions amb un pla elaborat previament, durant l’estiu, peIs illustres i les filustres senyores diputades que volguessin treballar-hi; presentarem
properainent aquesta pxoposta a través de la Junta o directament
a la Junta de Portaveus. Fins aquí el que seria el comentari, el
posicionament de la nostra Agrupaci6 parlamenthia en relaci6
amb el terna de la rriarginaci6,
Del llibre primer -no ho comentarem; només comentarem
un element o un sector, unes denúncies-, en l’apartat de queixes sobre l’evolució de la normalització lingüística, un altre
dels elements que ens preocupen forp. Es constata en l’lnforme que, des de l’aprovaci6 de la Llei 7/19&3, del dia 18 d’abril,
de Normalització Lingiiistica de Catalunya, han estat moltes i
positives les actuacions realitzades pels nostres poders públics
per al foment i l’extensió de la normalització de 1’6s del catalh.
Al nostre entendre, és cert que han estat moltes i positives les
actuacions fetes, emper6 no han estat ni tan sols suficents, ni de
bon tros suficients. Lamentem, potser, discrepar una mica, per
exemple, de la meritbria tasca que, segons I’Informe, ha fet: el
Departament de Justicia. Jo no dic que no l’hagi feta, jo no he
dit que no hi hagi hagut bones intencions; perb en tot cas les
institucions de Justicia - 4 s jutjats, per entendre’ns- a Catalunya no s’han donat per assabentades d’aquestes rneritbries
tasques del Departament de Justícia. I ho dic amb tres exemples
concrets, El primer, un que cita l’hfome: una denúncia de la
Crida a fa Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la
Nació Catalanes en relaci6 amb el paper dels tribunals militars.
Resposta dels tribunals militars sobre la normalitzaci6 lingüística: com vostks saben l’ús de les llengues oficials de les comunitats autbnornes a l’Administraci6 militar és regulat per 1’Ordre
35/1987, del 17 de juny, l’article cinqu5 de la qual prescriu que
en tots els actes i les relacions de servei en el si de les forces armades s’utilitzari sempre el castclli, sigui qui sigui el destinari
de les ordres, les comunicacions o les notificacions i la cornunitat autiinoina en la qual es realitzin. O sigui, es passen -permetin-me, senyores i senyors diputats-, els militars es passen
per l’engond la Llei de Normalització Lingiiistica i tottes les altres IIeis de normalitzaci6 lingüística que hi hagi en les a b e s
comunitats a quE fa. referimcia. Aquesta 6s una denhcia que
volem explicitar en aquesta Cambra i que en prenem nota.
Dues més sobre I’Administració de justicia, No hem d’anar
tan lluny; el Diputat que els parla va rebre fa pocs dies una de
tantes citacions judicials, que encara tinc pendents dels anys 85,
86 i 87, de les accions lingüístiques de la Crida a la Solidaritat a
l’estacici de Sants, a XIENFE, a l’estació de Fraqa, ara ja tancada, a P l a p Catalunya, a autopistes i it tants altres liocs on va
caldre reactivar i impulsar el procés de normalització hgüitica
per la via directa.
B6, aqucsta citació que ha rebut aquest Diputat que els parla,
aquesta citaci6 continua dient que <<el
objeto de esta citaci6n es
recoger docurnentacih de su jnterés y caso de no comparecer
le deparará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho>>.Jo no
hi penso comparkhxer perquk ja m’he cansat d’enviar notificacions demanant que m’arribi en catalh. Perb 6s que el senyors
jutges -i amb aixb acabo, senyor President-, els senyors jutges -com a mínim, el jutge de I’Audikncia Provinciat, Secció
Sisena, de Barcelona-, a sobre tenen la gosadia, clavant de les
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peticions que hem fet jo mateix i altres ciutadans d’aquest pais
demanant que ens ho e n v h en catdh, de dictar una sentbncia
que diu: <<se
desprende manifiestamente que, tanto las actuaciones procesales y entre ellas las notificaciones realizadm en idioma castellano, corno las hechas en idioma catalh, tiene plena
validez y eficacia sin necesidad de que sean traducidas respectivameiite a uno u otro idioma, de donde se desprende que el trdmite de traducci6n ...>>, que demanem, <<queel t r h i t e de
traducci6n al ser innecesario y no estar estabkcido por la ley,
cleviene innecesario e inadmisible, siendo por el10 en Eorzoso
acatamiento de la legalidad expresada desestimar ei recurso de
sriplica interpuesto >>.
Ja el podem demanar en catala que els senyors jutges continuen dient que en castellh i a passar pel <<tubo>>
tats els ciutadans que siguem requerits en cedula de citació per qualsevol
afer privat i/o pdblic.
Bé, realmevit aquests s6n els temes d’una part de dendncia
que nosaltres haviem fet o volem fer en aquesta Cambra. Jo no
rn’estendrt! ara en dir que l’hfome del Sinclic lamenta especialrncnt que RENFE, que Zberia, que Telefbnica, que la policia, que l’exkrcit, que les autopistes, que totes les gmis
empreses estatals a Catalunya continuen fent-se absolutament
l’orsai d’aquesta situa&, orelles sordes al pro& de normalitzaci6 Iingiiistica, que s6n parcelles itnpermeables ;L la tasca
normalitzadora.
Davant d’aixb, senyores i senyors diputats, el Sindic també
alerta, aquest Parlament també ha de reaccionar. Si reacciona
aquest Parlament amb la Moci6 que vam aprovar ara fa poc,
doncs, que obria la porta a unit revisi6 de la Llei de Normalitzaci6 Lingiiistica, benvinguda sigui aquesta reacci6; benvinguda
sigui aquesta reacció perqu6 la porta oberta a la reforma de la
Llei de Normalitzaci6 Lingiiistica 6s per dotar el Govern d’instrurnents coercitius davant d’aquestes empreses que no valen
normalitzar la seva vida al nostre país, dit des d’un punt de vista lingüístic. Si aixb és aixf, benvinguda sigui; si no és així, senyores diputades, senyors diputats, em pregunto --i faig la
reflexi6 davant de la Cambra- si no caldrh tornar a impulsar
accions directes no violentes de catalmitmci6 en totes i cadascuna d’aquestes empreses. Sembla ser que 6s l’tínic llenguatge
que entenen, que no vinguin desprks amb histbries: 1’6nic llenguatge que entenen. Val més --i aixb no he dit jo, aixb ha dit el
President cle la Generalitat en moltes ocasions-, han valgut
mes I’any 84 i 85 les accions directes no violentes de la Crida a
la Solidaritat ---utu sola d’aquestes accions- que les cartes enviades pel President de la Generalitat i de l’aleshores Directora
General de Palitica Lingiiistica, senyora Aina Moll, a RENFE,
Iberia, Telefbnica, autopistcs i altrcs empreses de I’estil. 84,
85 ..., som l’my 90; si X’my 90 continuen així, ja els ho anuncio; jo penso que llavors ens tocar&a tots nosaltres veure si fem
o no fem aquesta proposta que cal&& reactivar aquest procés.
Vaig demanar oportunament, la nostra A g r u p i 6 va demanar oportunament, a I’Honorable Sindic de Greuges, que amb
vista a l’my vinent, amb vista a l’lnforme de 1990, pogués recollir en eI llibre segon, 1’Informe volgut, justament com est&el
procés de normalització lingüistica de Catalunya, Penso que f6ra una bona idea i que aixb ens portés a activar l’any 91, si no
ho hem fet l’any 90, encara més, aquest procbs vital p r a la recuperaci6 i la reconstrucci6 nacional del nostre país,
Moltes gricics, senyor President; moltes grhcies, senyores i
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senyors diputats,
El Sr. PRESDEM: Senyor Colom, li prego que d’ara endavant presti una mica m6s d’atenció al llum vermell; s’ha excedit
notablement.
Pel Grup parlamentari Mixt, tt5 la paraula l’Il.3ustre Diputat
senyor R6denas. Silenci!
El Sr. R6Z)ENAS: Grkies, senyor President. Senyores i
senyors diputats, d’acord amb el que disposen els articles 30 i
3 1 de la Llei 14-11984, de creaci6 i regulació de la instituci6 del
Síndic de Greuges, el seu titular ens ha exposat fa un moment
els grms trets del que ha estat la seva actua& durant l’my
1989. Aquest debat, aquest Informe, de fet, és una reitemció del
que vbem tenir fa uns dies en la Comissió corresponent i en la
qual, practicament. tots els Grups van exposar la seva posici6;
posici6 que, en general, pocúiem dir que és favorable al que
representa t’actuacjó, la tasca podada a terme pel Sindic i favorable al que és I’Informe en si mateix.
Jo, reatment, en representa& dei meu Grup, rn’agradaria
entrar en molts punts concrets i especifics, perb jo crec que la
valoració que hem de fer és molt més global, molt més generalitzada i, encara que no entrem en punts concrcts -exceptuantne un, que ser&la justícia-, realment: crec que la vaioraci6 ha
de fer-se de forma global. I, en principi, crec que 6s obligat,
obligat per a tots nosaltres, rcconher la gran tasca que porta a
terme el Síndic de Greuges i la seva oficina, el seu ajudant; crec
que tambE liarn de reconkixer la sensibilitat del Síndic, deis
seus ajudants amb els problemes que se’Is presenten i Ics recomanacions que formulen a les administracions. També crec que
hem de reconkker que la tasca portada a terme ha influ’it de forma important en el coneixement que eIs ciutadans de Catalunya
tenen d’aquesta Instituci6 absolutament necessbia, diriem, en
una socictat dernocritica, pluralista i de rhgim de llibertats.
Per&una qiiesti6 6s valorar positivament, com d k n , aquest
Informe o l’activitat portada a teme; una altra és saber si realment encara; podria aquesta Institució dur a terme més actuacions o d’altres actuacions. I una darrera qiiesti6 6s valorar el
funcionament --funcionament que nosaltres creiem incorrecte
en un estat civjlitzat- de I’Administració en general i de I’Administració catalana en particular.
Pel que fa al primer punt, diu l’article primer de la Llei reguladora de la Instituci6 que <<ElSíndic de Greuges t@per rnissi6
defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Amb aquesta finalitat supervisa I’actwació de 1’Administraci6 pública de la Generalitat i de les autoritats i del
personal que en depenen o afectes a un servei piblic.)) Des
d’aquest plantejament i en funció de la Idki reguladora de la seva inissi6, e1 Sindic recull totes Ics queixes que e n t h i fa 1%fome que ens ha presentat,
Perb, aquesta bona predisposició a la valoració positiva, al
que és l’infome, IIQ ens impedir&,passant al segon punt esmentat anteriorment, valorar tamlk les deficikncies de la Instituciij o, si hi cap, les possibilitats d’actuació d’aqucsta Institucici; perque atenent I’esperit i la lletra de les disposicions
que reguicii el seu funcionament, hauriem de posar l’accent,
precisament, on diu <<ladefensa o la supervisi6>)perque realment aixb fos una prhctica real, efectiva i transcendent vers
I’Administració. O sigui, no serviri per a res, i de fet no serveix
per a res, que la foqa moral que tenen les actuacions del Síndic
-que realment la tenen-, no far&res si aquesta forqa mom1 no
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es tradueix en actuacions més coactives, més coadjuvants, perqui: I’AdrninistraciÓ realment tingui cn compte totes les recomanacions i tingui en compte aquestes recomanacions des d’un
punt de vista, no tan sols polític, sin6 també pressupostari, per
fer en cada moment les recomanacions que formulen i que tenen realment una objectivitat molt palesa.
Nosaltres no estern d’acord, no estern d’acord -perque HO
és ei principi politic de l’existkncia del Shdic- que cl Síndic
de Greuges sigui una finestreta administrativa on es reben les
queixes dels ciutadais de Catalunya. I fins ara, i encara que el
Síndic i els seus ajudants posin tot l’esfoq possible en la scva
tasca, 6s evident que no avancem en el proces que les recomanacions que fan siguin mks o menys tingudes en compte per
I ’Administraci6.
La clarrera qiiestió que plantejivem es referia a l’incorrecte
funcionament cle I’Administraci6, qüesti6 palesa, i, malgrat les
millores que hi pugui haver -no caldria sin6 que no hi haguessin millores-, i10 és el més adient parlant d’un estat civilitzat a
h i l s del scgle XX. I aixb queda pali3s en virtut de les deiuhcies dels greuges que han estat recollits en l’lnforme. i 6s del
tot preocupant que, en la classificaci6 dels expedients per seccions, totcs les mathrics han pujat; han pujat més Q menys, perb
han pujat, llevat dc les seccions d’ensenyament i cultura, i treball i pensions. fent una comparació, precisament, amb l’lnforme de l’c,uly 88. 1 aixb vol dir que no funcionem com a minim
amb un nivell adcquat per a les necessitats de la reatitat social
actual. 1 si aixb 6s preocupant, resuI?aalarmant la ubicaci6 permanent en el primer lloc del runking, per seccions, del Departament de Justícia, ja sigui en seccions generals que afectarien
l’Adrninistraci6 general u central, o autonhinica, ja sigui I’Administraciri autonbmica. Destacar, en el nivell autonbmic, a més
de la justicia, les queixes rebudes kmbk en els Departaments de
Sanitat, Benestar Social i Ensenyament com més jmportiults.
Per ~ l t i r n-ja l’han tocat alguns deis predecessors que hm
fet i í s de la paraula amb anterioritat-, crec que és obligat felicitar el Síndic per la sensibilitat tinguda en afcgir cl llibre segon, no perquk sigui un altre llibre, sinó per la temitica
especial, que inciou tot el que és ‘la marginaci6 a Catalunya, i
que va, corn fiem dit, des dels gitanos, estrangers, els vells, els
drogodependcnts, els afectats per la SIDA, els disrninuits, et&tem: grups quc es troben nomalmcnt interrelacionats i que, n
més de patir situacions de total impothcia fins i tot per sobreviure, o patir situacions de discriminacions socials i cconbmiqucs clarissimes, sirnplemciit, jo diria, estan patint la indii‘erkncia dc la societat bencstimt, LI de gran pxt de la societat
bencst‘mt de Catalunya.
1 pcr aquestes riiotis nosaltres creiem que és molt important
donar a conkixer la nostra realitat, aquesta realitat, la renlitat
(<real>>,
que diria el senyor Colom, del país, perquk no tot s6n
tlors i violes i, realment, és molt important poder donar ii la socictat catalana la reiilitat de la marginació 4 ’ a q u e s t a cma
marginaci6- que ens implica a tots, encara que la m6s gran
irnplicacih la té el Govern de la Generalitat.
Moltes Ericies, senyor President, senyores i scnyars diputats.
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ródenas. Pel
Grup parlamentari Popular, per fixar posici6, té la paraula la
Iklustre Diputada senyora Montsemat.
La Sra. MONTSERRAT: Senyor President, senyores i sen-
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yors diputats, un any més hem rebut l’hforme anud del treball
realitzat per 1’HonorabIe Sitidic, que consta de dos llibres: un,
els informes obligats i, I’altre, els informes volguts, Informes
que compten amb el suport del Grup parlamentari Popular, i felicitem pel seu bon treball 1’Horiorable Sindic, el Sindic Adjunt
i tot el seu equip que hi ha collaborat.
El Grup Popular prenem conscikncia, una vegada mh,de les
conclusions esmentades en l’hforme, per tal de posar-nos a treballar i col*laborar a millorar tantes mancmces, deixadesa o
abandó de les diferents administracions envers el ciutadh que
reclama, demana o exigeix el que li pertoca i que, per manca de
voluntat humana, de treball o politica, l’Administraci6 no 6s
eficaq. En l’hforme 1’Honorable Sindic ens indica clarament la
mancanp d’una acció decidida del Govern de la Generalitat
per aconseguir una administraci6 mes eficaG. Tot sovint es diu
que les queixes que fumulen els ciutadans sobre I’Adminisúació pública catalana neixen, fonamentalment, de la seva inactivitat i, fins i tot, de la indefensi6 en qub es troben els ciutadans
davant d’aquesta Administraci6, corn és el silenci administratiu,
la manca de respostes, I’incompliment tot sovint de les normes
de la mateixa A$ministració, dels abusos respecte a la contestació dels recursos, tant de la Generalitat COM, en alguns casos,
dels ajuntaments.
Per tant, aquesta és una situació que, des del punt de vista
del Grup Popular, ens demostra que estern molt lluny de tenir
una administració iigil i desburacratitzada, i aixb queda reflectit
en I’ÚItim parhgraf de les conclusions, quan 1’Honorable Síndic
propugna l’incrernent d’oficines o punts d’infmnació al ciutadh
sobre tramitaci6 administrativa.
Ara per ara, després d’onze anys d’ajuntaaments dernocrhtics,
6s incomprensible que els q u i p s de govern municipal neguin o
posin entrebancs a lliurar la informació deguda, b6 sigui d’actes
en comissi6 o de qualsevol informe que els regidors d’dtres opcions polítiques que estan a l’oposició, per6 que són els legals
representants del poble, tinguin vertaders probIemes per obtenir-10s. Per tant, veiem clarament que, tot i que l’Administraci6
pública catalana cn alguns aspectes ha anat avanqant,en altres
encara es troba molt lluny del que s6n les aspiracions dels ciutadans d’aquest pais,
Veiem clarament com van creixent les persones o els ciutadans marginats en la nostra societat catalana. Si els més marginats eren, en els passats informes, els deficients físics o
psíquics, les persones sense feina, la gent gran sense f a d i a , els
presos, ara s6n aquests i d’altres, com els gitanos, estrangers
africans del nord o del centre d’Africa, vells i nens, nois i noies
dependents de la droga, malalts de la S D A , uns malalts que en
la majoria dels casos ni la mateixa família els vol, malalts de la
SIDA sense residencia per poder-10s atendre degudament. Estern estudiant en aquests moments la incidkncia de la SIDA, la
transrnissi6, la prevenci6, perb estem fent tard en la creació de
centres d’acollirnent per a l s drogodependents i rehabilitació
d’aquestes persones.
Avui hi ha més persones esperant, fent cua per una plaga,
que places disposem, Tenim al clamunt un problema de sanitat
pública molt greu, i a la vegada molt important, que va creixent, perb no tenim els mitjans necessaris per portar a terme els
programes adequats de prevenció, rehabilitació i fins i tot
d’atenci6 digna a les persones que pateixen la malaltia terminal,
acompanyada dels nombrosos sofriments físics. I, si aixb fos
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poc, a mks, m d t breument, ens trobarem amb els fills
d’aquests, portadors d’anticossos de la SIDA, que la societat
tamb6 margina.
Voldria destacar la denxincia de I’Honorable Sindic per les
condicions infrahumanes en ¶u&són tractats i viuen a Catalunya els immigrants i principalment els africants, produint-se
greus discriminacions contra ells, tant econbmicarnent, socialment ilaborahent. L’aplicaci6 de la Llei d’Estrangeria del Govern central I el Reglament que la desenvolupa s6n restrictius, i
en aquest sentit mai aconseguirem I a situació de legalitat
d’aquests estrangers, ja que tot s6n obstacles per poder aconseguir permisos de residkncia O regularitzar la situaci6 de molts
milers de persones que porten molts i molts anys a Catalunya.
L’esperit restrictiu sols col*laborar&
que cada cop m6s sorgeixin,
amb aquesta marginació, brots de racisme.
El ~ Q Cd’atenció de I’Honorable Síndic en aquest Informe
que avui debatem ja havia estat recollit i debatut mitjnnpnt interpellacions i moció, com la que recordo en aquests moments,
del Grup d’hiciativa. El que sí que 6s cert 6s que, malgrat no
tenir carnpetimcies sobre estrangeria, el Govern de la Generalitat fa ben poca cosa per evitar aquesta intolerhncia, i aixb s’ha
constatat en la persecució i retorn al seu país d’estrangers africans en aquests darrers mesos per l’Administraci6 central. De
tot aixb deriva que l’irnmigrat estranger no tingui cap altre remei que refugiar-se en la. clandestinitat, tant social corn laboral,
acceptar treballs en condicions infrahuinanes i viure acorralat
per la inseguretat i la por a casa nostra.
Voldria destacar 1 ’augment considerable de la tramitaci6
d’expedients d’ofici, en nombre de trenta-vuit, encara que s’hi
incloguin tots els expedients oberis per a l’estudi de la situaci6
dels dipbsits municipals de detinguts a Catalunyayfets que el
Grup Popular v h n exposar en el passat Informe, corresponent
al 1988. I remarcar el nombre de queixes resoltes directament
en el servei d’infomaci6 al ciutadh, el dia a dia, tan important,
que 1’Hanarabk Sindic ha estat mantenint i resolent al llarg de
I’any, i que ens consta el bon servei i treball realitzats.
EI Grup Popula creiem que 6s d’eespecial menci6 un collectiu de persones molt important, que també es queixa, i són les
dones. En el resum de I’Infome se’ns indica que, del total de
reclamants, el 32,67% han estat dones. Voldria remarcar que,
atks l’esforq que --des de les administracions i la Comissi6
d’Estudi en el ParIament de Catalunya- s’esth duent a terme
per tal de millorar la situaci6 de no discriminar la dona en els
seus drets, en la igualtat d’oportunitatts davant l’home, els maltractaments, els abusos deshonestos, la discriminació en el treball, tant en el salari corn en la feina a desenvolupar, els mals
tractes rebuts pels selis marits, una justícia lenta per tal de resoldre el problema de I’incompliment de la pensió per als seus
fills, el Grup Popular demanariem a l*HonorableSíndic que reflectís en els propers informes quines són les queixes del sexe
femení i quin tipus de reclamació, bé sigui per professió, OCUpacio, activitat, de justícia o envers la seva persona, s’han produll, per tal de contribuit. als estudis que s’estan portan a terme
en defensa de la igualtat.
Finalment, l’últim aspecte aniria a unes declaracions del Shdic a un mitja de cornunicaci6 i que no hem vist reflectit en
l’hforrne, que fa referkncia que quasi tots els diputats el felicitem per 1’Tnforme anual, perh el lamentable 6s que pacs el i l e
gim, perque les conclusions que planteja es repeteixen quasi

3433

any rere any. El Grup Popuiar som conscients de les conclusions que ens indiquen els informes, i que ni aquest ni d’altres
anys anteriors han caigut en sac trencat; ben al contrari, el Grup
Popular els hem estudiat detingudament, i dels estudis han socgit iniciatives paclamenthies. Algunes han prosperat, com ara
recordo la Proposici6 no de Llei sobre el control sanitari a les
persones que es dediquen a la prostitucib, o els aparcaments de
mercaderies perilloses que ens indicava I’Honorable Sindic en
1’Morme del 1988. D’altres no han prosperat, pel cmr6 del
Grup de la majoria que dóna suport al Govern de la Generalitat.
Seria bo que crítiques com aquestes, 1’Honorable Sindic, a més
de fer-ne esment en mitjans de comunicaci6, ho fes tamE en
els propers in€ormes.
Per acabar, nosaltres voldriem recaneixer el treball que s’ha
fet en aquest Informe i, des del punt de vista dei nostre Grup,
donem el nostre suport per la tasca reditzada, un suport de vegades crític, per6 sens dubte un suport per complir les funcions
que el Parlatnent al seu moment li va encomana rnit-janGant
l’aprovaci6 de la Llei 14/84, del Síndic de Greuges.

Res K ~ &moltes
s , grkies.
El Sr. PRESIDENT: Moltes phcies, senyora Montserrat, Pel
Grup parlamentari d’hiciativa per Cataiunya, té la paraula
I’Ihstre Diputat senyor Nuaiart.
El Sr. NUALART: Moltes &cies, senyor President. Senyores i senyors diputats, voldria comenpr la meva intervenció
amb un record a Manuel de Pedrolo, un catitalh que va defensar
las llibertats del poble de Catalunya i va denunciar la violació
sisternlttica, a Catalunya, dels drets humans i les llibertats polítiques. Només cal recordar la tetralogia I . terra prohibih.
Dit aixb, i passant ja a 1’Informe del Síndic de Greuges,
avui, en aquesta Cambra es presenta el primer Informe del segon mandat del Sindic de Greuges, que creiem que s& el de
l’etapa de la consolidació de la Instituci6, i que s’ha d’aconseguir que l’autoritat moral -1’iinic instrument en mans del Síndic- sigui suficient per persuadir l’Administraci6 per tal de
corregir les seves mancances.
TamM s’ha estes et coneixement de la Instituci6, i aixb crec
que és degut, entre altres motius, al fet de la preskncia del Sindic en els mitjans de comunicació. Ha estat molt més freqüent
que en períodes anteriors, i en el moment que es produien els
fets i, per tant, preocupaven la societat catalana, I, corn ja v a m
dir en l’anterior compareixenp dei Shdic de Greuges, el mhtode d’emprm aquests informes 6s molt satisfactori, ja que 6s un
bon instrument per clarificar la situa& de bncionment de
1’Administrció i la seva sistematització en materies i els seus
grhfics estadístics ajuden a fer un seguiment dels conflictes entre els administrats i l’Administraci6 per departaments,
D’altm banda, el segon llibre, l’dnforme volgut>>,que enguany presenta una monografia sobre ia marginació a Catalunya, que descriu la situació real d’una part de la nostra societat,
d’aquells que de vegades el President de la Generalitat en diu
4 s que no poden seguir)),els que cestan a les golfes)),ens ofercix l’oportunitat de debatre en aquest Parlament l’daltra cara de
la moneda. Aquí, l’optimisme no hi té cabuda. El creixement de
les bosses de pobresa s’incrementa, i també ens descobreixen
ternes sagnants que, si no fos per aquest Informe, no es debatrien en aquest Parlament. La lectura del segon llibre ha de fer
reflexionar tots els grups de la Cambra sobre una situació d’injustícia que pateix un sector de: la societat. Voldria, no obstant
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aixb, abans de fer una mMisi de I’Informe, remarcar tres qiiestions, dues de les quals ja v h e m assenyalar en la prescntaci6 de
]’anterior Informe: en la sessió plenhrka del 29 de novembre,

aquest Parlament va aprovar per unanimitat dels presents un
Projecte de Llei cic Modificació de la Llei del Sindic de Greuges en cl sentit que la Institució, amb la conformitat prkvia de la
Comissió pdrlamenthria del Síndic, pogués designar una persona cle la scva confianc;a per ocupar el chrrec d’acíjunt per a la
defensa dels drets de l’iinfant.
Les valoracions que el nostre Gnip d’hiciativa pcr Catalunya va. fer, tant en la presa en consideraci6 com en el moment de
I’aprovaci6 del Projecte, mostraven la seva necessitat, en primer lIoc, per augmentar els mitjans humans, tan escassos, que
el mateix Sindic manifesta de manera reiterada en els seus informes. 1, cn conseqiihcia, la trarnitaci6 d’expedicnts d’ofici,
tan nccessaris en els casos de menors, j a que, com varn dir en la
seva cornpareixenqa en Comissi6 ---COM ja deia el Sindic en la
seva comprtreixenp en Comissió-, nom& s’havien rebut ducs
queixes, la qual cosa és lhgica, si es té en compte que difícilment cl menor pot adreyar-se al Sindic dc Greuges.
La creaci6 d’aquesta figura 6s determinada pel dictamen de
la Comissi6 d ’Investigació sobre els Maltractaments Infligits
als Menors, aprovat tamb6 p”r unanimitat en el plenari del 18
d’octubre del 1987. Per tant, ha existit i existeix una voluntat
u n h i m e per part de tots els grups de la Cambra quant a la necessitat d’una rnajoi. vigilhcia en el respecte dels drets dc l’hfant.
El J ~ O S ~Grup
R
-i suposo que els restants de la Cambradesitjaríem q w s’iniciessin els trimits peryuk I’any vinent tim
gikssirn ii Catalunya un síndic adjunt dels drcts de l’infant.
Una segona qUesti6 -que en part va lligada a l’mteriorés cl trhmit dels expedients d’ofici, Aquesta és una reivindicació expressada en la majoria de les intervencions de tots els
grups davant I’Informc del Síndic de Greuges. Recoueixem les
dificultats del seu trhrnit, sobretot per la minsa patida pressupostbia, pero hi ha t e m s quc, si no s’inicien d’ofici, difíciiment arribaran a la Instituci6. Abans apunthem el dels menors,
pero n’hi ha d’altrm, COM les agressions al medi, com por ser el
seguiment de la normalització lingiiistica.
La terccrcz qiicstió 6s hi relació entre el Parlament i el Síndic
de Greuges, que es limita a dues compareixences -una en Comissi6 i una altra cn el Ple-, per?, que es podria reduir a una de
sola, ja quc 6s la repetici6 del mateix Informe, Per tant, assistir
a la Comissió o al Ple és suficient.
D’alfra banda, a l’anterior perfode de sessions ja varn demaniir la scva compareixenp en Comissi6 perquk informés sobre
temes purizuats en el moment cn que es prodriien. En l’hi€unne
de la membria de l’my 88, el Síndic de Greuges tamb6 apuntava la possibilitat dr: fer informes extraordinaris sobre les qüestions concretes. Crec yuc en aquclles problernhtiques en qub
existeix wia intervencio del Sindic i afecta un sector nornbrlis
de la societat, caldria la seva cornpareixenp informant davant
la Comissi& El nostre Gnrp insisteix que aquest procediment es
porti n terme.
Rissant a la casuística de i’Informe, i deixant per al fina1
I’examen de 1’Infrmnc volgut del. segoii llibre, hem d’assenyalar que en el primer existeix un apartat que fa referimcia a la relació dels ciutadans amb l’exkrcit i solament es tracta de les
queixcs sobre la reducció del servei militar als majors de vint-i-

vuit anys, perb no hi hem vist cap internen& per la situació
provocada per I’actual Llei d’Objecci6 de Conscikncia, i, si bk
és cert que aixh seria comlpetkncia del Defensor del Pueblo, que
en el seu dia va rec6rrer contra la Llei, cal remarcar que a Catalunya s*hmproduiIt situacions difícils per a alguns joves.
Sobre l’habitatge, es torna insistir en 1’Informe en les dificultats de molts ciutadans per accedir a un habitatge digne i a
I’abast de les seves possibilitats econbrniques: la situació, pel
que descriu I’Infome, no ha millorat en el transcurs d’aquest
any, 1 apunta el mateix Síndic que cal que les diferents administracions prenguin nota perquk facin servir les tkniques jurídiques previstes a la Llei del Sbl per tal de crear sbl urbanitzat
que pugui ser utilibat directcment o ofert a preus no especulatius a fi de disminuir els preus dels solars i fer construccions
que no tinguin preus prohibitius p w als joves i les rendes més
baixes.
Pel que fa a la narmalitzaci6 lingiiística, si bk s’expressa el
Sindic en el sentit que existeix una millora, fa notar que existeix una certa apatia, producte potser d’un conformisme injustificat, a criteri del Síndic, en la situació actual. Per tant, cal que
1’Administració tingui unit actitud positiva en la normalitzaci6
lingiiística.
La secció vuit, que tracta de la justicia, és el punt en el qual
continua havent-hi mes queixes; és l’assignatura pendent, encara, de la demwricia. La lentitud dels procediments pruvocada
per 1st manca de personal, mitjms, constants vacants dels jutjats, trasllats de funcionaris, s6n algunes de les causes que fan
que ta justicia sigui tan lenta. Perb, a m6s de la lentitud, hi hem
d’afegir tamb6 una manca de preparació -nom& cal Ilegir les
6ltimes manifestacions de membres del poder judicial-,
i
aquest és un problema seriós que anem mossegant sense veure
solucions definitives.
Dins el mateix apartat, pel que fa a les presons, crec que
1’Tnforme és d’un optimisme que no respon a la realitat. L’hforme... No hi ha dubte que, amb la hauguraci6 de la pres6 de
Quatre Camins, la Model ja no es troba tan massificada, per6
encara 6s molt elevat el nombre d’interns, i en vulnera els &ets
fonmentals, i continuen tambk les deficikncies en el centre de
menors i de Wad-Ras; les classificacions es realitzen amb molta
lentitud i les queixes dels interns s6n continuades; quant als
tractes dels funcionaris, només cal referir-se als irltims incidents
de la Model, de Barcelona.
Voldria adreqar --i perque crec que és just- una felicitacid
molt especial per la tasca fcta per part del Shdic i del seu Adjunt, senyor Elies Rogent, en les visites realitzades per comprovar l’estat dels dipbsits municipals de detinguts. La situa& de
ia infrastmctura és phsima; l’estada dels interns, infrahumana,
amb greus problemes d’higiene, i, e1 que 6s més preocupant, el
tracte que reben, principalment quan es troben sota la síndrome
d’abstinkncia o amb alguna. malaltia comuna, i sovint la policia
municipal es queixa de les dificultats de trobar el metge forense
per visitar-10s i, si la situaci6 s’agreuja, no tenen altre remei que
conduir-los a l s hospitals, amb el risc que aixh suposa. Cal que
les administracions prenguin bona nota de I’Informe del Sin’ndic
i, al marge de les compethcies, cerquin solucions urgents.
L’hforme volgut fa una exposició de la marginació a Cablunya, de l’abisme existent entre les persones degradades i la
resta de la societat: és un toc d’alerta molt preocupant. El Sindic assenyala que tots els sectors marginats de la societat tenen
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un denominador cornfi, la pobresa, i fa una cricla perqu& tots
lluitem activament contra ella, amb una voluntat pública. i pxivada de solidaritzar-se amb els sectors de població més desafavorits, S’ha de conscienciar la societat del problema greu que
afecta mdts ciutadans -1a pobresa- i cal cercar solucions per
evitar que s’estenguin les bosses de pobresa.
El %ndk de Greuges assenyala els següents grups de risc de
inarginaci6 en la nostra societat: els gitanos, respecte als quals,
si bé hi ha la consciencia a la societat que s’autommginen, aixb
no 6s cert, ja que, normalment, el que fan 6s defensar Ia seva
identitat i costum corn 1-1poble. 1 aquesta defensa mereh, moltes vegades, el rebuig per part dels ciutadans. No diem res de
nou si manifestem que els gitanos tenen moltes dificultats a trobar feina i quan la troben és COM a rnh ci’obra barata, per a feines que la majoria de les vegades no són acceptades per ningú i
que, una vegada han estat realitzades, la mateixa comunitat que
els ha explotat desprks els expulsa. Cal dir que s’ha de fer un
seguiment des d’aquest Parlament de l’abis que es fa del treball
que el gitanos realitzen, procurar la seva no-marginaci6 de la
societat. Hauriem de tenir en compte el suggeriment que ens fa
el Sindic quan diu que qualsevol programa d’integració social
que s’inicii’ hauria de comptar amb la representació de l’htnia
gitana per prosperar i assolir uns objectius durables.
L’altre grup, el grup d’estrangers africans que hi ha al nostre
paf’s, pateix una discriminaci6 i una rnarginaci6 deguda, principalment, a la Llei d’Estrangeria, que colloca tots els treballadors estrangers en situaei6 d’illegalitat. Malgrat Ia prohibici6
d’expulsar en massa a gmps estrangers, fa poc hem assistit a
una expulsi6 d’aquestes característiques a la comarca d’Osona.
El nosm Grup d’lniciativa per Catalunya ha demanat constantment la derogació d’aquesta Llei, l’articuht de la qual no 16res
a veure amb la declami6 de principis que figuren en el seu
prehrnbul. Aquesta Llei impedeix que l’estranger que vol treballar a 1’Estat espanyol pugui legalitzar la seva situació i deixa
una bmplia decisi6 a les autoritats governatives per a la seva expulsi& L’aplicaci6 d’aquesta Llei col.loca l’estranger en situaci6 d’ilkgalitat i, per tant, el condemna a portar unit vida
clandestina - c a l fer notar que els expulsats a Osona eren
aquells que estaven intentant legalitzar Ia seva situació. Aquesta forma de viure, ai marge de la Llei, fa que es busquin feines
en les quals el salari és molt inferior al salari minirn, i es crea
una competkncia deslleial, al marge de la prbpia explotació, i, a
més, aboca eis ciutadans estrangers a la delinqiihcia. A la Uarga, el comportament cl’aquests estrangers fa que hi hagi un rebuig per part de la societat, que pot arribar a convertir la
societat catalana, tradicionalment no racista, en una sacietat en
quk comencin a haver-hi brots de racisme. El Sfnclic ens diu
que aquest Informe és un intent d’acostar la realitat dels africans al Parlament, i que calen mesures: el nostre Grup presentarh una praposici6 per a la crwci6 d’una comissi6 de seguiment
dels estrangers a Catalunya.
L’altre grup que el Sindic assenyala com de risc per a la
rnarginaci6 s6n els vells iels nens. Cal dir per endavant que la
solució del problema de la vellesa nomes es trobarh si es consciencia, la societat, que la gent gran ha d’estar a cura de la seva
familia. Perb no 6s menys cert que la realitat actual fa que s’hagin de cercar solucions immediates. L’Adrninistraci6 no pot
afirmar només que és una obligació dels familiars, sin6 que ha
de prendre mesures imminents. La situació de les residkncies
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privades per a Ia gent gran, la majoria de las quals no reuneixen
les condicions mínimes, per6 que l’Administraci6 moltes vegades no clausura aquestes residhcies per la manca de llocs públics on internar-los...
La sítuaci6 deIs menors marginats esdevé cada cop m6s
greu, i 110 6s estrany trobar a les comissaries nens de set o vuit
anys: el fet comenGa a ser preocupant. Les incswes qne cs psenen són insuficients; els centres piiblics d’intemament de meliors no s6n llocs de rehabilitaci6 modelics i necessiten una
profunda transformaci6. El Sindic, en el seu Informe, ens diu
que, per pal+liarla situaci6 del problema, ha d’existir una política global contra la pobresa i l’esforq d’integració social, i reitera la necessitat d’aprovar una nova llei de menors.
Un altre grup és el de dependents de la droga i la SIDA. En
aquest cas, és evident que la soluci6 escapa -la solució global- a l’hmbit de Catalunya, de 1’Estat espanyol i quasi gosaria dir del marc europeu, perb si que s’han de cercar solucions a
aquells malalts drogodependents, malalts que una part de la societat encara denomina <<delinqüents>>.
El Síndic ens fa notar la
manca de ilocs de treball, la manca de coordinaci6 i seguiment
d’aquests rnddts;aquestes queixes, ens diu el Sindic, són constants en la consulta ahria. Cat, doncs, que la societat es conscienci*i que necessiten atenci6 com un malalt, corn un altre
malalt que pot patir una malaltia chrdio-vascular.
No voldria acabar la mwa intervenci6 sense fer constar la
possibilitat que existeixi a Catalunya algun brot de marginacili
vers aquelles persanes que s6n portadores de la SIDA. Cal que,
per part de l’Administraci6, es doni una informació correcta
abans que la societat margini aquestes persones.
Ei Síndic inclou, finalment, amb encert, el grup dels disminults físics i psíquics, que pateixen, en primer lloc, una manca
d’infiastructures per poder desenvolupar les seves activitats i
d’una acci6 decidida per integrar aquests collectius a tots els nivells, des de l’escola fins al món del treball.
Per acabar, la felicitaci6 al Sindic i als selis cotlaborndors
par aquest segon llibre, que ha de servir perquk, com es diu a
les conclusions, Ia. societat substitueixi el concepte d’<<assistkncia)) pel de <csoiida&atb).
Grhcies.
El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Nualatt. Pel
Grup parlamentari Socialista, t6 la paraula I’Illustre Diputat
senyor Abelló.
El Sr. ABELL6: Senyor President, senyores i senyors cliputats, l’In€orme $’aquest any 1989 que ens ha presentat el Sindic
de Greuges en aquest Plenari, i que fa uns dies v a n poder discutir i f e r 4 tot un conjunt de preguntes a la Comissió, des dei
punt de vista del Grup Socialista es dóna en un context una mica diferent a altres anys. hs a dir, fa uns mesos aquest Parlament nomenava, per segona vegada, el senyor Rahola Sindic de
Greuges, i, per tant, ens trobem en una etapa de consolidació
d’aquesta Institució: la primera etapa ha estat una etapa en la
qual els ciutadans d’aquest país han hagut de conkixer aquesta
nova institució, i nosaltres estem convequts que aquests anys
propers permetran que aquesta Institució quedi consoli&&
arreu del país.
De totes maneres, nosaltres, en aquest Informe, per conkixer
si realment la tasca que ens ha presentat en aquest Informe es
correspon a les necessitats del nostre país, de la nostra societat,
haurem de fer un rephs dels principals esdeveniments que han
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succe’it l’any 1989 a Catalunya, i veure, realment, si es troben
reflectits en aquest Informe, perque nosaltres considerem que
aquesta tasca del Sindic de Greuges ha d’anar totalment connectada amb el que és la realitat sociai i amb les preocupacions
dels ciutadans d’aquest pais.
Per tant, des del nostre punt de vista, si quc aquest Jnforme
ens pot servir per fer ura radiografia --evidentment, no totalde la sccietat catalana, de les relacions d’aqucsta societat amb
1’AdrninistrdciÓ i del funcionament de la mateixa Administració.
En primer llac, nosaltres valdríem parlar del primer apartat,
que fa referkncia al llibre primer que ens ha presentat el senyor
Síndic, quan fa rcferkncia a ordenació del territori: en concret,
quan parla d’habitatges i també d*urbanisme.En aquest Informe el Sindic ens destaca, en primer lloc, la problemhtica de les
urbanitzacions il.lcgals, les discrepincies que sorgeixen en el
planejament urbanístic, tots els problemes de disciplina urbanistica i, en general, els problemes d’activitats classificades.
De totes maneres, el senyor Síndic ens diu en el seu Informe
que l’habitatge, el drct a I’habitatge, 6s un tema preocupant, en
la mesura que csth considerat com un dret constitucional, NQsaltrcs, el que hauríem volgut saber és les actuacions quc el
Sindic ha pres respecte a l’Adrninistraci6 o les administracions
que tencn competkncia respecte al tema de l’habitatge, perqui:
creiem que, en aquests moments, sens dubte, és una de les principals preocupacions quc en aquests moments hi ha al pais.
Dintre d’aquest apartat de l’ordenació del territori,
hi ha
dubte que nosaltres hi hem notat tot un conjunt de circumstb
cies que fan quc no el trobem del tot complet. No hi ha dubte
qiie, en aquests moments, una dc les principals preocupacions
de sectors importants d’aquest país est2 al voltant del medi ambient, i, curiosament, en aquest Informe no hem trobat reflectides aquestes ~ ~ C O C U ~ ~ Ctemes
~ Q ~ tan
S : importants COM l’accident de la central nuclear de Vmdellbs, l’any passat, la destrucció de moltes zones del litoral, la situació en quk es troben
alguns paratges naturals dcl nostre país o la mateixa contaminaci6 ambiental no es troben reflectits en aquest Informe, i, per
tant, des d’aquest punt de vista, ja podem dir que aquesta 6s una
de les mancances que hi trobem.
En ei segon apartat. que fa referkncia a sanitat, segurament
estariem bastant d’acord amb l’an5lisi que es €a de la problemhtica sanithia al nostre país, de les llistes d’esperil, dels coklapscs que es continuen produint, de la necessitat de millors
centres d’urgkncia, de centres d’assistkncia prirniria, i de la situaci6, e11 general, en qui: es troben les personcs que tenen prohleines de clrogoaddicib o problemes al voltant de rnalaltics
COM la SIDA,
Dc totes maneres, en aquest Informe, ;idiferbcia de l’any
passat, hi notem dues mancmccs, respecte als problemes sanitaris: en primer lloc, no es diu res de l’atssistkncia psiquiatrica,
quan sens dubte és un dels problemes més greus que en aquests
moments hi ha plantejats, des del punt de vista de l’assishcia
sanithiria, i, després, també hem notat un buit quant a les actuacions del Síndic en alguns problemes que s’han plantejat al voltant de la SIDA -en concret, problemes que en algun cas hdi
estat greus, que fan ceferkncia a transfusions de sang que s’han
donat en algun hospital piibiic, i que també hem notat que en
aquest Tnforme no se’n diu absolutament res.
En tercer lloc, com a tercer gmn apartat, entraríem en els as-
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pectes 3 u e per a nosaltres són importants- dels serveis socials, on en 1’hfome hi ha un apartat important respecte a les
residkncies de la gent gran. Hem de dir que hi ha una anhlisi del
problema, des del nostre punt de vista, correcta -tots els problemes que €an referkncia a les residencies privades, a les h s peccions-,
perb, incomprensiblement, hi ha una mancanqa
també important, per a nosaltres, en tant que a I’apartat en que
el Síndic fa refehcia a actuacions d’ofici no hi notem absolutament res en casos tan preocupants, i fins i tot dolorosos, com
van ser casos com el de la residkncia Alba i d’altres residencies.
Per tant, des d’aquest punt de vista, no hi ha dubte que, estant
d’acord amb l’anhlisi que es fa del problema de les residencies
per a la gent gran, hi ha un apartat en el qual no es diu res d’aspectes concrets.
Respecte al terna de la justícia, nosaltres volMem tenir en
compte dos aspectes: el que fa referkncia a la infincia maltractada i el m6n penitenciari.
Respecte a la infmcia maltractada, no hi ha dubte que estern
d’acord a m b el que diu el Sindic respecte a la descoordinació
en tot el conjunt de departaments de la Generalitat que s’ocupen d’aquesta qiiesti6; tambk en la necessitat que hi hagi un codi del menor, encara que en 1’Idome no queda molt clar si
aquesta és una referkncia que s’hauria de plantejar al Congrés
dels Diputats o en aquest Parlament, i, en tercer lloc, quant a
una mancaqa, que tamb6 ha estat fixada per algun altre grup,
cn aquest debat, que fa referencia a la creació de la figura de
l’adjunt al Síndic per a la defensa dels drets dels infants. Nosaltres pensem que aquest terna s’ha de resoldre aquest any, ja que
el Parlament de Catalunya, j a l’my 1989, va aprovar per unanimitat la creaci6 d’aquesta figura. Per tant, creiem que, d’alguna manera, s’ha de donar resposta al que és una qüesti6
plantejada pec tots els grups parlamentaris d’aquesta Cambra,
que va conduir a la modificació de la Llei del Síndic de Greuges.
Quant al món penitenciari, hem de dir que no compartim el
cert optimisme que notem en l’lnforme que ens fa el Síndic, o,
almenys, d’una part respecte a aquest m6n penitenciari, A ningtí se li escapa que la situació en que en aquests moments es
troba la pres6 Model 6s insostenible: jo crec que els darrers esdeveniments ens donen, desgraciadament, la m6 de la situació
aquesta insostenible; que altres presons, com la de la Trhitat O
la de Wad-Ras, tambk es troben en una situaci6 que deixa molt
a desitjar, i, per tant, des d’aquest punt de vista, no hi ha dubte
que manquen centres penitenciaris moderns, millor servei, treballs penitenciais per a un gran nombre d’intems i una politica
activa de reinserció. Per tant, des d’aquest punt de vista, aquest
també és un aspecte que, si bé en 1’Informe esth aprofundit, nosaltres hem constatat, a diferhncia d’infomes d’altxes anys,
que, almenys des del punt de vista del que representa, en
aquests moments, Ia situació a les presons de Catalunya, hi ha
una posició, en l’Infome, excessivament optimista.
Quant a les actuacions d’ofici, nosaltres hem de dir que hem
constatat que hi ha un avenq respecte a altres anys: sempre, en
el debat que es feia d’aquest Informe del Sindic de Greuges, havíem cregut que una de les tasques més h p r t a n t s que podu
realitzar el Síndic i el seu equip eren, precisament, aquestes actuacions d’ofici; de totes maneres, cal dir que la major part
d’aquestes actuacions d’ofici es donen al voltant de les visites
als dipbsits municipals de detinguts. De totes maneres, va que-

DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 70 / 27 de juny de 1990 / SESSIONS PLENkRIES Mms. 53 i 54.3

3437

dar clar a Comissió que, en im breu periode de temps, aquest
Parlament podrh con&ixeraquest informe sobre els dipbsits municipals de detinguts; per tant, en aquell moment seri el m e
ment de debatre aquest informe especial que fui el Sindic, perb
sí que ens ha mancat informació -que tampoc v a m poder obtenir-la quan es va debatre aquest Informe en Comissi& en dues
qüestions: en la primera, que feia referhncia al seguiment
d’aquells casos de presumptes discriminacions per raons de scxe, que creiem positiu que hi hagi actuacions d’ofici per p<Ut
del Shdic, per6 que no hem sabut trobar en 1’Informe -ni,
COM deia, en ‘eldebat en Comissi&- aquestes presumptes discriminacions, i, després, aspectes que han estat denunciats, fins
i tot per alguns diputats d’aquesta Cambra, directament al Síndic, respecte a brots de racisme: en concret, els brots de racisme
de Santa Coloma de Farners, on es va demanar l’actuaci6 d’ofici del Sindic. A nosaltres ens consta que es va fer aquesta actuació d’ofici, perb tampoc coneixem quines han estat les actuacions concretes i quina ha estat realment la tasca que ha estat
portada directament pel senyor Sindic.
Seguidament, entraríem en el que és el llibre segon, llibre segon que cal dir ja, en primer lloc, que el nostre Grup considera
globalment positiu: el fct que s’hagi presentat un informe
d’rrquestes característiques sobre marginació, que globalment
estem d’acord amb l’anhlisi del problema de la marghaci6, tant
pel que fa a sectors ktnics, COM els gitanos, o a la situaci6 dels
drets dels estrangers a Catalunya, Q, fins i tot, quan s’entra en
els problemes de la infancia i dels vells,., De totes maneres, el
nostre Grup voldria fer algunes observacions al voltant dels
drets dels estrangers a Catalunya: estem d’acord, en general,
quan a l’informe es parla de l’anhlisi del problema, és a dir, que
no es tracta d’un grup homogeni, que la major part de proble
tncs al voltant dels estrangers es donen perqu6 s6n grups, en ge
neral, que tenen greus problemes econbmics, i, per tant, la idea
que la pobresa i la seva situaci6 econbmica van lligades, sens
dubte, a la discriminació.
De totes maneres, nosaltres volh’ern fer algunes consideracions, perquk, sens dubte, en aquest debat han sortit, en 1’Informe en Comissió i en algunes declaracions que el mateix Sindic
ha ket sobre aquesta qüesti6.
En primer llm, volem dir clarament que avui dia hi ha una
qüestió que no es pot dir, o, almenys, 6s del tot incorrecta: quan
es parla de la Llci d’Estrmgeria, evidcntment s’hi pot estar
d’acord o en contra -1
debat no est&taricat-, perb el que no
es pot dir 6s que és una llei inconstitucional, en la mesura que
en aquests moments, ja fa molts mesos, hi ha una sentbcia del
Tribunal Constitucional en la qual va tancar la qüesti6. Per tant,
des d’aquest punt de vista, nosaltres creiem que aquesta valoraci6 6s incorrecta,
En segon I ~ Q c , i nosaltres ens alegrem que, cn l’lnforme que
avui s’ha fet aqui - q u e , evidentment, no va sortir en Comissi&, el senyor Sindic hagi plantejat la qüesti6 del context de
I’Europa comunithria per plantejar correctament tota la problem$tica dels drets dels estrangers; no hi ha dubte que les normes
cornunithies, el debat que en aquests moments s’esth realitzant
;
i 1’Europa comunithria al voltant dels drets dels ciutadans estrangers té malt a veure amb el que en els propers mesos..,, i en
aquests moments ja es planteja a nivell de tot 1’Estat espanyol i,
evidentment, a nivell de Catalunya, sobre els drets dels estran-

No hi ha dubte que, per nosalíres, hi ha un debat obert, que
és la possibilitat o no de modificaci6 del Reglament o de la mateixa Llei d’Estrangeria; que sens dubte hi ha d’haver canvis
importants en l’aplicaci6 d’aquesta Llei, per6 que, de totes maneres, fins i tot en aquestes qiiestions que nosaltres creiem que,
evidentment, sShmde debatre i s’han de discutir, aix6 no exclou que hi hagi polítiques d’integraci6 a nivell de Catalunya.
Nosaltres estem convenguts que, si els grups politics d’aquesta
Cambra i els grups socials més importants d’aaquest pais, a l s
quals els preocupa, honestament, la situació dels drets dels estrangers a Cataiunya, no ens posem d’acord en una politica, en
una gran politica d’acord per fer polítiques d’integracid, per
moltes modificacions que es facin de les lleis, dels reglamcnts i,
fins i tot, de l’aplicació de la Llei, no ens en sortirem, d’aquesta
situació. Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres creiem
que s’ha de treballar cn aquesta Einia per tal que sigui possiMe
garantir els drets dels estrangers a Catalunya.
El nostre Grup voldria acabar aquesta intervenci6 dient dues
qiiestions: en primer lloc, que considerem que, des del nostre
punt de vista, la necessitat que la Institucid del Síndic es vagi
refermant, consolidant, s’apropi cada vegada més als drets dels
ciutadans d’aquest país, a les seves relacions amb 1’Administració; que continui’, i fins i tot, nosaltres considerem que hauria
d’incmnentar el seu carhcter crític respecte a I’actuació de les
administracions i de les relacions de les administracions amb
els seus ciutadans, i que, en aquesta linia, tindr&,evidentment,
el nostre suport, perquk considerem que és una institució que no
solament ajuda a consolidar la democrhcia i les relacions dels
ciutadans amb I’ Administració, sinó que tambi serveix perquk
les llibertats públiques en aquest pais estiguin no salament més
consolidades sinó més respectades.
Res més, i moltes grhcies.
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Abcll6. Pel
Grup parlamentari de Convergkncia i Unici, tk la paraula l~ll~lustre Diputat senyor Vifias.
El Sr, VLÑAS: Senyor President, senyores i senyors diputats,
el nostre Grup ha d’agrair a lS€-€onorable
senyor Sindic, al Subsíndic i a tot el seu equip l’esforg realitzat per prcsentar aquest
hiforme; Informe que, des del nostre punt de vista, considerem
exhaustiu, considerem extens, complet i, sobretot, molt ben sistematitzat. Informe que, en la primera part, parla d’una skrie de
ternes generals prou importants: parla de l’Administraci6, l’efickcia de 1’Adrninistració;parla de reconkixer una cosa molt important: reconkixer all6 que no funciona, perque només arn13 un
diagnbstic acurat es poden trobar els remeis; parla del dret que
els d6na I’article 13 de la Constitucib, als estrangers. Nosaltres
entenem que és molt important, per6 tant o més important que
Irz Llei Cl’Bstrangeria, és el seu compliment; necessitat, sobretot,
d’agihtar el poder judicial, que és cl que recull el nombre mhxim de queixes per part dels ciutadans, i tarnbd hem de constatar, des del nostre Grup, aquests esforqos realitzats per
I’Administració piiblica, tant autonbmica corn local, de cara a
la desburocratiaació.
Quant a la psiquiatria -i ho llegiré textualment- diu; K a len SQ~UC~OIHper a la deplorabie situaci6 de l’assistbcia psiquiatrica a Catalunya, mitjaqant la coordinació i la cooperació
efectives entre les diverses administracions, per fer possible el
trasphs i l’assumpció de les cornphcies atribuides a la Gene-

gers.
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Tambe anomena la normalització lingüística, cosa que, per
al nostre Grup, 6s prou important.
I entrar6 a valorar breument el llibre segon, en el qual la filosofia que es respira 6s tota basada en el gran problema de la
marginació, de la marginació a Catalunya, i ens parla dels mecanismes que provoquen aqucsta marginació. Un gran avenq
econbmic no elimina la innrginaci6, ans al contrari: l’agreuja i
la fa més important.
Parla del Conveni europeu dels drets liurnans: el dret a la vida, el dret a la llibertat, el dret il Ics garanties judicials, llibertat
cl’expressió, etckterii, i tarnbk parla dei que cl Conveni prohibeix: en i m s riiornents determinats, la societat ha d’cstablirtarnbé unes prohibicions, com la tortura i Ics penes o tractes inhumans, l’esclavatge, retroactivitat de lleis penals, etcktera.
Quant a l’examen de la marginací6 a Catalunya, veicm que
la pobresa 6s el principal component de tota aquesta siluaci6, i
passa a anomenar els grups de risc d’aquesta marginació, corn
scin eis gitanos, els estrangers, els vells i nens, els dependents
CIC la droga i malalts de SIDA i els disminw’its psíquics o fisics.
Quant als vells i als nens, entenem que iota Ta vaioraci6 que
cn fa 1’Hoiiorable senyor Sindic és molt interessant, i explica
aquest pro& que fa cluc avui dia nom& es tk, per una tcrgiversacid de l’escala de valors, només es tenen corn rz positiu i corn
a Ix) els guanys wonbmics i els diners; aix6 fa que veIls i nens
clwdin desmarcats ja d’nquesta societat: els uns, pcrqub niai pdrari ser productius - 4 s vells- i els filtres purament se’ls accepta com un futur mercat per la integrrici6 al treball. Aqui
s’ajurita la insuficikncia de mitjans econbmics que pateixcn cls
jubilats, la niaiica dc mitjans econbrnics per part d’aquest
col-lwtiu de cara a I’adguisició d’habitatge, els joves exactliment igual, i hi veiem també la doble vessant en que es troben
els vells: d’una banda, els preus clevats per adquirir un nou habitatgc i , d’altra, la insuficikncia de les rendes antigues, pets
que perceben corn a únic ingrds un llogucr dels ‘antics, que no
els permet posa~--sea I ’ d p d a que el moment actual els xequereix.

La cursa dels preus se% ha disparat, el que cobren no arriba
a posar-se a l’alqada, la sensibilització per part de la societat,
que considera la gent gmn com una persona que fa nosa, i el fet
de tarnbk, per part de l’kdrninistracih, IIQ tancar algunes residkncies, pel que pressuposaria dc retorn, de molta d’aquesta
gent de la tercera edat, a casa seva si algunes d’aquestes institucions -no p6bliques sinó privides- haguessin de tancar.
L’ajuda als menors ha d’inserir-se en una politica global de
lluita contra la pobresa i I’esfort; d’integraci6 social; tat l’hforme del Síndic gira a 1’entom de la integmci6 social, i 6s que 6s
un dels temes que entenem prioritaris, Reiterem la necessitat
d’aprovar una nova llei de menors, ja que la que tenim data del
1948.

El problema de la droga -un problema greu-, m b la gran
quantitat: de farnilies que s’han adrqat al Sindic buscant aquest
suport institucional, S’ha d’aconseguir t‘unb6 una reforma de la
legislació laboral i penal per a Ia reinserció dels drogcdependents, i no solament amb l’adopcirj de mesures cle tipus sanitari
i aprovaci6 de programes preventius se solucionarh el problcma, s h l i que cal que, a més a més, es prenguin mesures de rehserci6 social. Com deia, aqucsta reinserci6 social, aquesta
integració social 6s el teitmotiv que gira, que es respira en tot el
llibre segon, presentat per 1’Honorable senyor Síndic, i tot el
seu equip, marginació que genera pobresa, que genera injustícia
social, i aixb 6s un cercle tancat. Aquest cercle tancat només es
pat trencar a través de la integració social, i, COM molt bé diu a
I’Tnfome, s’aconsegueix aqucsta integració social a través
cl’una sensibilitziici6 social, i institucional, i 6s en tant que
aquesta sensibiiitzacid sigui presa per tota la societat i per totes
Ics institucions, que podrem tenir aquesta integració socid.
Res mks. Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies,
senyores i senyors diputats.
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Viiias.
S ’aixeca la sessió.
(Sdn les dotze del migdia i tres minuís.)

