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sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

I. Proposició no de llei RGE núm. 7694/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a informació i
transparència de les CIES.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 7694/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informació i transparència de
les CIES.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sra.
Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, todas
las personas deben tener derecho a emigrar y deben poder
ejercerlo con libertad, pero con seguridad, con oportunidades,
pero con garantías, con la totalidad de derechos, pero con las
necesarias obligaciones que permitan la integración y la
convivencia. 

La responsabilidad de la acogida e integración de los
inmigrantes la tienen las comunidades autónomas y sus
corporaciones locales sin olvidar el gran trabajo que
desempeñan las organizaciones no gubernamentales que prestan
un servicio extraordinario y muy a tener en cuenta a la
sociedad..., se debe partir del acuerdo de que todas para
establecer una política de estado en el consejo superior que
convoca el Ministerio de Trabajo e Inmigración..., es
imprescindible que todos dispongan de una información puntual
y actualizada de la situación y así poder proponer medidas
adecuadas. 

Los CIES son establecimientos de carácter no penitenciario
dependientes del Ministerio del Interior a través de la Dirección
General de la Policía en los que se lleva a cabo la retención
cautelar y preventiva de extranjeros sometidos a expediente de
expulsión o de devolución. Desde la promulgación de la primera
ley de extranjería en 1985 miles de extranjeros han sido
internados en estos cuestionados centros. El continuo
incremento, como consecuencia de la política de inmigración
gubernamental, del número de las personas internadas han ido
agravando la ya muy deficiente condición de los CIES, por lo
tanto hay mucha falta de información al respecto. Los CIES,
junto con otros campos de detención e internamiento de
extranjeros en los aeropuertos, puertos y ciudades europeas y
los construidos con fondos europeos en los países africanos
como Libia y Mauritania, son uno de los pilares de la política de
repatriación de Europa. Es por ello por lo que los gobiernos
dedican cada vez más recursos a estos centros. 

La mayoría de los inmigrantes que salen de los CIES -según
denuncia la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes,
FERINE- lo hacen con órdenes de expulsión las cuales en su
mayoría no se ejecutan, pero dejan a estos inmigrantes en una
situación de indefensión sin posibilidad de acceder a un permiso
de residencia ni de trabajo, abocados a la clandestinidad, a la
economía sumergida y con dificultades para acceder a los
servicios necesarios y a una vivienda.

Aunque en el 2003 tras una sentencia del Tribunal Supremo
fueron elevados de rango los aspectos más relevantes de los
CIES incluyendo en la ley orgánica de extranjería, sigue siendo
la orden ministerial la que regula todo lo concerniente al
funcionamiento y régimen interior. En noviembre del 2006 a
través del informe La asistencia jurídica a los extranjeros en
España el defensor del pueblo anunciaba irregularidades en la
asistencia jurídica a los inmigrantes y criticaba que las personas
sometidas a procedimientos de extranjería... no sean tratados
como delincuentes. 

A primeros de noviembre del 2006 el sindicato de la
Confederación Española de Policía, CEP, anunciaba que el
Gobierno creaba centros de internamiento clandestinos. Fuentes
gubernamentales se vieron obligadas a reconocer los hechos.
Las autoridades han utilizado como CIES desde un antiguo
cocedero de mariscos en Almería a almacenes portuarios en
Canarias. 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir
su residencia en el territorio de un estado, artículo 13 de la
Declaración de Derechos Humanos de 1948. Éste y otros
derechos que se recogen en la citada declaración universal
deberían imponer que los principios que ordenaran el tema de
extranjeros en cualquier país del mundo fuera la solidaridad
entre los pueblos y la ayuda al semejante. Ahora bien, dándonos
un baño de realidad como no puede ser de otra manera, tenemos
que abordar el tema desde... diferente punto de vista, el
meramente policial y laboral. Actualmente se siguen deteniendo
muchas personas por el solo hecho de carecer de documentación
en operativos totalmente inútiles y sin sentido en lugar de
investigar las redes que trafican con seres humanos, las cuales
deberían ser el verdadero objetivo de las actuaciones policiales
por ser estas redes extremadamente peligrosas. Estas mafias se
aprovechan de las personas que ponen sus sueños para alcanzar
el bienestar de su familia y sus pueblos y que son engañadas y
manipuladas por esos explotadores sin escrúpulos cuyo único
fin es el lucro.

Por todas estas razones expuestas el Grupo Parlamentario
Popular presenta esta proposición no de ley. Primero, el
Parlament de les Illes Balears insta al Gobierno de España a
proporcionar toda la información a las comunidades autónomas
y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el
ámbito de la inmigración de las condiciones de habitabilidad en
las que se encuentran los inmigrantes incluidos en los CIES. 

Segundo, el Parlament de les Illes Balears insta al Gobierno
de España a realizar campañas de información en los países
emisores de inmigración como medida disuasoria para terminar
con las mafias responsables de tanto dolor. 

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Pel Grup Mixt..., no vol intervenir. Pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la
paraula l’Hble. Sr. Llauger per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Els anomenats centres d’internament,
entenem que formen part d’aquesta lògica d’una Europa
fortalesa que s’ha dit moltes vegades que es tanca amb reixes de
formigó i amb fils ferro a l’entrada d’immigrants de l’exterior.
Pensam que aquesta demanda que tota la informació estigui a
l’abast de les organitzacions no governamentals  ens sembla
correcta. Ara bé, voldria començar amb una reflexió sobre
l’existència i la manera de funcionament d’aquests centres
d’internament que per a nosaltres són molt qüestionables. La
típica definició, que a més la proposant ha dit, és que són uns
centres que tenen caràcter no penitenciari, però que en realitat
funcionen com a presons i moltes vegades les condicions que
s’han denunciat sobre com estan els interns a aquests centres,
pràcticament els fan pitjor fins i tot que les presons.

Després, el fet que es puguin retenir durant quaranta dies,
parlam de quaranta dies perquè és el que indica la legislació
espanyola, però sense deixar de banda que hi ha la intenció de
prolongar aquests quaranta dies a setanta i que, a més, hi ha una
directiva europea que diu que qualsevol país europeu podrà dur
aquest període de retenció fins a devuit mesos, ni més ni manco
que devuit mesos, no? Idò parlam d’una retenció durant
quaranta dies per una cosa que és no tenir papers, que és una
falta administrativa, no és un delicte penal i no hi ha cap ciutadà
de la Unió Europea al qual es pugui retenir durant quaranta dies
per una falta administrativa que no constitueix un delicte penal
i, a més, sense intervenció judicial, sense que cap jutge no
intervengui i aquesta no intervenció judicial entenem que no
concorda amb els nostres règims garantistes i amb el respecte a
les llibertats que és un dels fonaments de les nostres societats
occidentals.

Per tant, qüestionam la seva existència, cosa que entenem
que no fa el Partit Popular en general, de l’exposició que ha fet
la proposant, en algun moment es podria entendre que sí, però
bé, els fets són els fets, això ho va instaurar una llei posada en
temps del Partit Socialista, com la primera llei d’estrangeria,
però durant el temps del govern del Partit Popular al Govern
espanyol no només es va mantenir, sinó que es fa donar un gran
impuls a les construccions, de fet molts dels deu centres que hi
ha a Espanya vénen d’aquesta etapa i ara el Govern del Partit
Socialista pretén per exemple, com deia abans, fer més llarg el
període d’internament. Per tant, crec que són tant un govern
com l’altre els que han instaurat aquest règim i els que hi han
estat d’acord. Això pel que fa a la idea dels centres
d’internament.

A part de la mateixa idea, que és qüestionable, és veritat que
hi ha hagut moltes denúncies d’irregularitats. Diversos informes
d’organitzacions, les més reconegudes en aquest camp com són
Amnistia Internacional, SOS Racisme, com són grups
d’advocats per als drets humans, com són associacions
d’immigrants,... han parlat d’amuntegament, han parlat de males
condicions higièniques, en alguns casos -com és el conegut de
Màlaga, de Capuchinos- s’ha parlat d’abusos sexuals, s’ha

parlat de manca de personal sanitari, s’ha parlat de manca de
traductors, són coses que diuen aquestes associacions, però que
també ha provocat la preocupació institucional. 

La Fiscalia General de l’Estat ha parlat que alguns d’aquests
centres no reuneixen les condicions, un d’aquests és el de La
Verneda que després va ser substituït per Zona Franca a
Barcelona del qual el mateix síndic de greuges de Catalunya va
demanar el tancament i en un altre, que és el de La Piñera a
Algeciras, va ser una comissió de la Unió Europea la que en va
demanar el tancament. Per tant, són molts d’indicis que alguna
cosa falla i que alguna cosa no funciona i, efectivament, davant
això una primera demanda que compartim és que les
associacions puguin tenir accés a la informació. 

Ens alegram de la sensibilitat del Partit Popular. De totes
maneres no em puc estar de recordar una dada que en el seu
moment va ser coneguda i és que l’any 95 en aquest centre
famós de Capuchinos de Màlaga hi ha haver una sèrie d’interns
que varen ser retornats als seus països d’origen en avions
militars, retornats cap a Mali, Senegal, Camerun i Guinea
Conakri i varen ser retornats després de ser sedats amb una
substància que es diu Haloperidol, que és una manera de
traslladar interns a fora contrari a qualsevol normativa de dret
internacional humanitari i llavors el president del Govern
espanyol, Aznar, va declarar “teníamos un problema y lo hemos
resuelto”. Vull dir que crec que tots hem de millorar respecte de
la sensibilitat davant el que passa a aquests centres
d’internament.

Idò no em puc estar... no és el tema de la proposta, però hi
està estretament lligat, de fer una referència breu a la famosa
directiva de retorno, alguns han dit la directiva de la vergonya
perquè aquesta directiva parla molt directament d’aquests
centres i és la que estableix que els països europeus podran fixar
el període de reclusió en aquests centres, ja dic, sense ordre
judicial, fins a devuit mesos, ni més ni manco que devuit mesos.
Òbviament, no diu que els països que tenguin un termini inferior
l’hagin d’elevar, però dóna aquesta possibilitat. Parla també -
com és sabut- que per exemple els interns que hi hagin passat
després tendran la prohibició d’entrar a la Unió Europea durant
cinc anys. Parla també de la possibilitat que els menors no
acompanyats puguin anar a aquests centres d’internament, un
extrem que ha resultat especialment denunciat per les
organitzacions de drets humans. Crec que totes aquestes coses
tan contràries a l’òptica dels drets i de les llibertats, que
nosaltres pensam que són la base dels nostres sistemes
democràtics, han fet que aquesta directiva rebés aquest
qualificatiu de la directiva de la vergonya. 

Aquesta directiva, no deixem de banda que va ser aprovada
en el Parlament europeu amb els vots favorables dels
eurodiputats del Partit Popular i també, si no ho record
malament, dels eurodiputats del Partit Socialista. Dit això, diria
que quant als punts del que se’ns proposa, al primer se’ns diu
que les ONG, que les organitzacions no governamentals que
treballen en l’atenció a la immigració i en la defensa a la
immigració puguin tenir accés a tota la informació sobre el que
passa als centres d’internament, en això lògicament no hi podem
estar més que d’acord, és una qüestió de mínims, només faltaria,
i per tant, això ho hem de votar a favor. Segurament si anàssim
més enllà del posicionament de fons front a aquests centres
d’internament, segons el que he dit abans, segurament no hi
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estaríem d’acord, però sobre el fet que aquestes ONG tenguin
accés a la informació d’allò que succeeix, per descomptat que
és un mínim fonamental al qual donam suport.

El punt dos parla de fer campanyes d’informació per evitar
la immigració ilAlegal i per evitar que siguin víctimes de les
màfies. Crec que el que es facin aquestes campanyes és positiu
i és necessari, més enllà de la matisació que s’hi pugui fer, que
crec que es farà, sobre que no es tracta d’instar que es facin com
que hi hagi una continuïtat en allò que ja han fet diferents
governs. Per tant, nosaltres pensam que és bo que es facin
campanyes d’informació perquè la gent vengui de manera legal
i ordenada, però aquest venir de manera legal i ordenada no ens
amaguem que és un desig, una bona intenció que ara mateix és
molt enfora de la realitat i que només amb campanyes
informatives dissuasives no ho aturarem del tot, de la mateixa
manera que amb aquestes campanyes informatives dissuasives
no podrem combatre màfies que operen a territoris estrangers.

També s’han de fer programes de cooperació, també s’ha de
fer molta feina, hem de tenir l’objectiu d’aturar aquesta
immigració ilAlegal i per això podem donar també suport a
aquests segon punt, però vull deixar dit que una solució
immediata a aquest problema no hi serà amb unes campanyes i
que en allò que no estaríem d’acord és que, una vegada que
s’han fet aquestes campanyes, amb la immigració que tanmateix
arriba l’únic que es pot fer és aplicar una òptica policial, com la
que es dóna a aquests centres de retenció, centres d’internament.

En definitiva, en allò que són els dos punts no tenim
inconvenient a subscriure’ls. Per tant, els donam suport. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Dalmau per un temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. De manera molt breu passaré a
exposar públicament el posicionament del Grup Parlamentari
Socialista envers d’aquesta proposició no de llei. Nosaltres
estam d’acord en el contingut tant del primer punt com del
segon encara que ara passaré a argumentar-l’hi. També li
suggeriria ja d’entrada que acceptàs fer al segon punt  una petita
modificació perquè crec que li pot donar un poc més de
contingut.

Pel que fa al primer punt, el relatiu a proporcionar la
informació a les comunitats autònomes i a les organitzacions no
governamentals que treballen a l’àmbit de la immigració, els
CIES, creim que evidentment hi ha hagut un canvi significatiu
en... diguéssim... enteniment o un poc l’actitud de cap als
centres d’internament, és una realitat social que el fet migratori
ens ha desbordat. Ens ha desbordat de manera que ens ha afectat
a moltes àrees, des de l’educació, des de la sanitat i és el dia a
dia del Govern suplir aquesta deficiència i fer-ho de manera que
garanteixi la igualtat d’oportunitats, no?

Parlava vostè dels desbordaments dels centres
d’internament, tal vegada no és la millor manera un centre
d’internament, però en això és molt difícil poder trobar una
solució immediata a un fet migratori que és la realitat i és la
lluita de moltíssima gent per aconseguir una vida millor, una
qualitat de vida molt més distinta i evidentment millor als països
de fora i en aquest cas a Espanya.

Crec que aquí hi ha hagut un fet important que ha estat
l’ajuda del desenvolupament que ha suposat un abans i un
després, una contribució importantíssima i també la posada en
marxa de mecanismes que ens han donat la possibilitat de
conèixer de prop quina és la realitat social al nostre país i quina
és la realitat també social dels immigrants que arriben de fora a
les nostres fronteres. 

Per això, crec que tant el portal Integra Local que ha posat
en marxa el Ministeri de Treball i d’Immigració i que ens ajuda
també a potenciar aquesta integració real dels immigrants, és un
marc important dins el Pla estratègic de ciutadania i integració
aprovat pel Govern, però també cal dir que la voluntat d’aquest
govern central de modificar la Llei d’estrangeria suposa que
dins l’avantprojecte que ara està en fase de debat al Congrés,
l’article 62 fa referència que l’estranger obligat a l’internament
tendrà dret a entrar en contacte amb ONG i amb organismes
nacionals i internacionals. Per tant, crec que va molt
encaminada cap a aquest punt que ara reivindicam i que crec
que està.., bé idò en la mesura possible d’aquesta informació.
Crec que pot aportar bastant i crec que per això, diguéssim, el
suport.

Pel que fa al segon punt, evidentment, el Govern d’Espanya
realitza mesures per intentar fer campanyes d’informació als
països emissors i també -i ho va publicar darrerament el
ministre d’Assumptes Exteriors i també el ministre
d’Immigració, el Sr. Corbacho- posa a l’abast de la ciutadania
recursos i possibilitats per a tota aquesta gent que decideixi en
un moment donat poder retornar i per oferir-los la possibilitat de
fer-ho.

Crec que aquí, i li faria aquesta modificació sense entrar més
en matèria, únicament canviaria “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a realitzar” per “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a continuar
realitzant campanyes d’informació”. I evidentment pel que fa al
final, en què vostè diu “per fer caure les màfies responsables”
jo ho enfocaria més cap a “contribuir a reduir l’impacte de les
màfies responsables de tant de dolor i de misèria”.
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Això és l’aportació que jo li propòs. En tot cas estic, o
estam, millor dit, a favor del contingut d’aquest punt 2, i per tant
si vostè l’acceptàs estaria bastant satisfet; si no és així tanmateix
votarem a favor del punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Té la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
primero agradecer a todos los grupos que den soporte a esta
proposición no de ley. Yo desde luego lo tenía claro, que creo
que debe ser una propuesta de todos más que de un grupo solo,
porque no se puede consentir que, a pesar que todos
comprendemos la situación de los centros de internamiento, de
la avalancha de cayucos y emigrantes que vienen buscando una
vida mejor, pero tampoco se puede dejar sin denunciar que la
propia regulación interna de estos centros, como he oído aquí,
estoy de acuerdo, muchos de ellos son más cárceles, cárceles
mucho más severas que las cárceles normales, y que según su
propia regulación interna muchas de ellas tienen dos horas por
la mañana donde los recluidos se pueden reunir, dos horas por
la noche y poco más, y por lo tanto son verdaderas cárceles
donde se ven obligados a no poder salir de sus habitaciones, 11
horas de inactividad... En fin, creo que esto se tiene que
denunciar y hay que dejar entrar a las ONG, a las asociaciones
que trabajan en el ámbito de la inmigración para que se vigile y
si hay algo denunciable que se denuncie, como son estos casos.

Por lo tanto lo dicho antes: es muy de agradecer y, bueno, yo
creo que hay que hacer un mayor esfuerzo en las campañas en
el exterior, en los países de origen; creo que hay que hacer
bastante más esfuerzo a pesar de que cada día hay más gente
implicada en los proyectos de cooperación en llevar medios de
desarrollo y para mejorar a las personas en estos países, pero no
me cabe duda de que no basta y por lo tanto yo creo que las
campañas son muy necesarias.

Y no hay ningún problema en recoger la sugerencia del
Partido Socialista. Por lo tanto una vez más agradecerles la
acogida a esta proposición no de ley. Y nada más, a seguir por
este camino.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Passaríem a la votació, però entenem
que s’aprova per unanimitat, amb l’esmena introduïda pel Grup
Socialista.

Moltes gràcies.

II. Debat i votació , si pertoca, de la proposta del pla de
feina per a l'elaboració de l'informe Els drets dels menors
davant les noves tecnologies i els mitjans de comunicació.
Estat de la qüestió i propostes de futur.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació, si pertoca, de la proposta del pla de feina per
a l’elaboració de l’informe Els drets dels menors davant les
noves tecnologies i els mitjans de comunicació. Estat de la
qüestió i propostes de futur.

Algun grup vol intervenir? Sí, Sr. Llauger, té vostè la
paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per dir, primer, que la
proposta té el nostre suport, jo crec que és una proposta que ja
té un procés de consens previ i que ens hem de felicitar per això,
i només volia recalcar amb dues frases que és molt interessant
que una comissió pugui fer, més enllà del que feim sempre, que
són PNL o que són lleis o feina legislativa, una tasca
d’aprofundir en un tema, i que, d’aquest aprofundir en un tema,
en pugui sortir fins i tot alguna proposta de millora de la
normativa o de l’actuació de les administracions per resoldre
aquest tema, en aquest cas la qüestió dels drets dels menors. 

Per tant només felicitar-nos perquè haguem tengut aquesta
iniciativa, que ens haguem posat d’acord amb el pla de feina, i
especialment felicitar la tasca de la presidència de la comissió
per elaborar aquest treball.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger, per la part general i per la part personal
també. Pel Grup Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dues qüestions, una també per
sumar-me a aquesta celebració d’aquesta proposta que creim
excelAlent i que per tant parteix també d’un consens previ que
des del Grup Parlamentari Socialista volem celebrar, crec que
és positiu poder tractar un tema tan sensible com és aquest a
cada Comissió de Drets Humans. I també un altre punt, i
especificant una mica més, per concretar una sèrie de qüestions
i fer una petita modificació del pla de treball.

En el punt b), allà on posa “Delictes informàtics i menors”,
voldríem treure el punt que fa referència a “Altres representants
de la Fiscalia”, i a l’apartat que posa “Representant de la
Judicatura” afegiríem el president de l’Audiència, el Sr. Carlos
Gómez.

(Tall d’enregistrament)

Ara, sí. I l’altra petita aportació seria, en el punt c),
referència als drets del...

(Nou tall d’enregistrament)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar, Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’altre punt, com deia, el punt c),
que fa referència als drets dels menors i videojocs, afegiria una
altra persona que seria Imma Granell; és la cap del Servei
Insular de Família del Consell Insular de Menorca.

Això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per part del Grup Popular, vol
intervenir?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno pues también unirme...,
felicitarla por esta iniciativa, a la que se une el Grupo Popular,
y hacer una pequeña referencia a que me parece muy interesante
porque el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en la sociedad y ser educado en los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en el espíritu
de la paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Estamos lejos, naturalmente, de exponer verdades absolutas
y de dictar el decálogo de normas correctas y adecuadas, pero
desde nuestra responsabilidad debemos ponernos de acuerdo y
consensuar una postura común para mejorar las actuaciones.
Atender el modo de los menores, cómo los menores actúan con
los medios de comunicación de masas, creo que es urgente
procurar buenas prácticas en el tratamiento de la información
dirigida a menores como un objetivo fundamental, contar con la
experiencia de los niños y de las niñas, exigir el derecho a la
honor, a la intimidad y a la imagen de los niños y las niñas,
vigilar el contenido de los medios de comunicación y los
criterios en materia de publicidad, así como la responsabilidad
de los educadores, porque no debemos nunca olvidar que los
niños son muy vulnerables. Recuperar la autoridad del maestro,
demandar mayores medios para la educación, exigir que se
respeten los horarios en televisión y su contenido en relación
con los menores, y reconocer y utilizar bien los medios de
comunicación.

Creemos desde nuestro grupo parlamentario que éstas y
otras (...) deben ser...

(Tall de veu per un nou tall d’enregistrament)

Desde la familia y la propia escuela hay que conseguir que
sean críticos y sepan utilizar convenientemente los medios, cada
cual con sus respectivas responsabilidades; practicar la
tolerancia cero y tener una actitud beligerante contra quienes
rompen las normas de convivencia, contra los medios que mal
educan pero defendiendo y potenciando a los que sí educan,
recordando que en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia
tienen derecho a cuidados y a asistencia especiales, teniendo
presente que la necesidad de proporcionar al niño una

protección oficial ha sido anunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924.

El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidados especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después de su nacimiento. Hay que
protegerle jurídicamente, al menor, en relación con los medios
de comunicación y tener una visión clara sobre la realidad,
aprovechando las ventajas que los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías ofrecen para la información y la
formación minimizando al máximo los posibles efectos
negativos.

Llevar a debate todas estas cuestiones nos parece muy
positivo. Por lo tanto estamos de acuerdo en que se lleve a cabo
este análisis de los derechos del menor y entre todos llegar a
estas propuestas de futuro. Desde el Grupo Parlamentario
Popular nos gustaría que todo esto no quedara en una mera
intención, por supuesto, estamos seguros de que no va a ser así,
y se traduzca en actuaciones concretas. Si la atención a los
menores y su protección indican el desarrollo cívico alcanzado
por un país, con nuestras responsabilidades de esta comunidad
yo creo que entre todos lo podemos demostrar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor.

Jo crec que en nom de la Mesa també ens podem congratular
de la feina que fins ara ha estat colAlectiva, i segur que
continuarà així.

Bé, tocaria passar a la votació. Entenc que es pot aprovar per
unanimitat. Doncs s’aprova el pla de treball.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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