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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 5959/09, relatiu a la
modificació del pla de treball de la Comissió de Drets
Humans 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 primer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 5959/09, relatiu a la modificació del
pla de treball de la Comissió de Drets Humans 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? Podem entendre aprovada la
proposta de modificació per assentiment?

Per tant, s’acorda la substitució dins el bloc de panoràmica
general del Sr. Jaume Sureda pel Sr. Ruben Comas professor del
departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
de la Universitat de les Illes Balears.

II. COMPAREIXENCES de la Sra. Maria Cabrisas
Pons, cap del Servei de Coordinació de Drogodependències
del Consell Insular de Menorca, i de la Sra. Immaculada
Granell Cebolla, coordinadora del Servei Insular de
Família del Consell Insular de Menorca, relativa 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
les compareixences de la Sra. Maria Cabrisas Pons, cap del
Servei Coordinador de Drogodependències del Consell Insular
de Menorca i de la Sra. Immaculada Granell Cebolla,
coordinadora del Servei Insular de Família del Consell Insular
de Menorca 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. Vos
donam la benvinguda i farem una breu ressenya biogràfica.
Com sempre tenen vostès els documents.

Maria Cabrisas Pons és infermera titulada per la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona, és cap del Servei
Coordinador de Drogodependències del Consell Insular de
Menorca i representant del Consell Insular de Menorca en la
Comissió Tècnica de Drogues de les Illes Balears. 

Per la seva part la Sra. Immaculada Granell Cebolla és
diplomada universitària en Professorat d’Educació General
Bàsica, especialitat de Ciències, és diplomada en Mestra de
Valencià per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana, és tècnica mitjà especialitzada en
Menors per l’Ajuntament de València i l’octubre del 2008 va
ser nomenada coordinadora del Servei Insular de Família del
Consell Insular de Menorca. Ha participat en diferents

ponències -les tenen vostès en els seus..., en el seu currículum-
i tota una sèrie de colAlaboracions.

En primer lloc té la paraula la Sra. Cabrisas per tal de fer la
seva exposició oral en un temps de trenta minuts.

LA SRA. CAP DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA (Maria Cabrisas i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputades i senyors diputats, vull dir que és un plaer poder estar
avui aquí i vull agrair a aquells que ens han convidat a participar
en aquesta comissió de drets humans i poder també compartir
amb tots vostès i esper que el que compartim avui capvespre ens
enriqueixi a tots en relació amb els drets dels menors i els
videojocs. 

He de dir que jo som analfabeta digital, amb 64 anys no som
de la generació @.es, però sí que he de dir que és d’agrair poder
participar en aquestes comissions perquè m’ha donat, el fet
d’entrar a internet, tota una informació i una formació molt
important per poder avui compartir amb tots vostès el que ara
exposaré. De tot el que he vist i he llegit el que més m’ha
interessat ha estat el Pla estratègic nacional d’infància i
adolescència 2006-2009, Espanya, menors i drets humans,
responsabilitats en jocs d’Amnistia Internacional, Videojocs i
educació del Sr. Félix Echevarría Balerdi de la Universitat del
País Basc. Crec que també tots vostès coneixen -i si no el
coneixen els suggereixo que formi part de la seva biblioteca-
l’Informe per a la UNESCO de la Comissió Internacional
sobre educació per al segle XXI que té un títol que sempre
m’ha encantat perquè ja té molts d’anys aquest llibre que és
Educació: hi ha un tresor amagat a dins, a tots els fillets i les
filletes entre tots hem d’aconseguir que aquest tresor que tenen
amagat a dins vagi sortint, vagi aflorant per poder ser persones
amb compromís i amb participació a nivell de tot el que és el fet
de participar dins la societat. Un altre llibre que també pens que
és de lectura obligada és Joves i valors. La clau per a la
societat del futur on intervenen Javier Elzo, Carles Feixa i
Esther Jiménez-Salinas. 

He de dir que les noves tecnologies -i ja ningú no ho
discuteix- formen part de la nostra vida quotidiana, que la
televisió ha acompanyat hores i hores de soledat de moltíssimes
persones, que la televisió ens va donar la possibilitat de poder,
com ho diria jo..., descobrir Espanya, descobrir la naturalesa,
descobrir tota una sèrie de coses que estaven molt enfora de
nosaltres i faig referència a Menorca, eh?, i que per tant, va ser
ja en el seu moment una revolució el fet que hi hagués televisió.
Per suposat que el mòbil, els videojocs i per suposat que internet
han revolucionat tots els sistemes de comunicació. Són eines
que a tots els nivells -i això és important destacar-ho- si en feim
un ús adequat, no perdin de vista que venc del Servei de
Drogodependències, si en feim un ús adequat ens permet entre
moltíssimes coses sobretot guanyat temps. És un dels aspectes
que internet aporta de manera important. La navegació per
internet pot ser una experiència de plaer i d’aprenentatge -ja ho
he dit a la part que em correspon a mi per poder ser avui aquí-
i és una experiència de plaer i d’aprenentatge sempre que no
sigui l’únic reducte que ens queda un cop destruïda la nostra
capacitat de relacionar-nos amb els altres.
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És important saber fer-ne ús i és important saber també
diferenciar entre aquest concepte d’ús i d’abús. Per suposat que
els videojocs formen part d’un fenomen cultural de gran
impacte social, però també de gran impacte econòmic. Mouen
mils de mils de milions d’euros l’any. Són instruments, són jocs
que faciliten l’entreteniment, que faciliten que els menors, que
els joves, que els adolescents, que els no tan joves no ens
avorrim. El tema de l’avorriment a efectes d’intervenció dins la
societat l’haurem de tenir molt en compte, perquè pensin que
tenim una societat que no ens dóna permís per avorrir-nos, no
ens permet que ens avorrim, necessitam sempre, contínuament
estar fent coses. 

Forma part per tant d’aquest temps de lleure virtual i
d’aquest temps que de cada vegada l’hem de tenir més en
compte perquè de cada vegada l’empram més i l’oci -com molt
bé s’ha dit- és una conquesta cultural i constitueix una part
substancial del desenvolupament humà que incrementa la
qualitat de vida. És un component fonamental de la vida dels
joves i de tota la societat, és un temps en què feim ús de la
nostra iniciativa fent el que desitjam i de la nostra llibertat, ja
que no estam obligats a res concret. A més, el temps de lleure
a la nostra societat té una indubtable projecció econòmica que
conforma noves relacions de mercat. L’oci, per tant, tot el que
està en funció d’entretenir-nos ha estat assumit pel mercat i per
tant, es defineix pels criteris de consum. L’oci, per tant, no és
només gaudir del temps sinó també com actuam durant aquest
temps. Ja fa uns anys que investigadors del camp de la
medicina, la sociologia, la psicologia, la pedagogia i molts altres
camps estan interessats per aquest fenomen cultural que generen
els videojocs als quals els valors dominants de la nostra societat
hi són presents.

Hi són presents la competitivitat, hi són presents la violència
tan tristament present al nostre dia a dia, el sexisme, l’erotisme,
la velocitat on el cotxe i la moto ens impliquen pagar un cost
altíssim perquè la vida de la persona no té preu, i estam dins una
societat, i a mi m’agrada molt i ho dic sempre en castellà perquè
trob que així m’explic millor i és que hem passat del pienso,
luego existo al consumo, soy alguien.

Els videojocs, igual que tots els productes de mercat -i això
és important també tenir-ho en compte- hi ha oferta perquè hi ha
demanda i al 2005 -crec que aquestes dades que tenc estan
desfasades en relació amb el 2009-, però pensin que al 2005 a
Espanya es van vendre prop de 16 milions de videojocs i una
mica més de 2 milions de videoconsoles. Tres de cada quatre
menors entre 8 i 13 anys tenen una videoconsola a casa i juguen
una mitjana de 25 minuts diaris o sigui unes 152 hores l’any. El
33% dels menors enquestats juguen amb videojocs classificats
per a majors de 18 anys i un 15% desconeix la classificació dels
jocs que empra. El 57% reconeix que en els jocs que empren per
jugar es fa mal, es tortura i es mata a persones. 

Tot i aquesta realitat, perquè tot bo té la seva clovella i tota
clovella té el seu bo, tot i aquesta realitat hem de dir que l’ús
dels videojocs permet millorar les habilitats motrius, millorar el
processament de la informació, fomenta si es juga en grup tot el
contacte social, ensenya a prendre decisions tan important dins
tot els programes preventius, aprendre a decidir, afavoreix la
coordinació visual manual i moltes altres coses. Estimula per
suposat la memòria. I, per què agraden tant els videojocs? Ens
ho hem de demanar i els experts també s’ho han demanat.

Diuen els experts que les regles als videojocs són molt
clares, que ens conviden contínuament a participar i tot d’una
ens donen la nota, ens diuen si ho hem fet bé o si no ho hem fet
bé, ens aplaudeixen, ens fan sentir únics, ens fan sentir que
tenim unes capacitats. Vull dir, és un reconeixement immediat
que ens donen els videojocs, cosa que dins la família i dins
l’escola té un procés molt més lent, aquest reconeixement. 

Els efectes perjudicials dels videojocs tenen molt a veure
amb els continguts i amb el temps que se’ls  dedica. En relació
amb l’ús dels videojocs hi ha un risc a nivell físic, pot provocar
agressivitat, problemes de visió, engarrotament de mans i de
dits, augment del sedentarisme, alteració del son, moltes
vegades provoca malsons perquè els jocs -i per exemple als jocs
de rol es veuen les conseqüències tan importants que poden
tenir i que de fet hem tingut dins la nostra societat- provoquen
moltes vegades que els menors, que els infants, que els
adolescents, que els joves captin models no adequats en relació
amb els personatges. Poden provocar símptomes d’ansietat i
quan s’abusa del joc es pot acabar tenint dificultats per distingir
entre la realitat i la ficció.

Podem dir que hi ha abús dels videojocs quan es dóna la
incapacitat de deixar de jugar, quan s’enganya la família quant
al temps que es juga i amb quins jocs es juga, quan es donen
problemes d’adaptació i d’aïllament. L’ús de les noves
tecnologies és un concepte que es considera com a acceptat i
adequat en tant que permet fer una vida bastant normalitzada, el
problema és quan aquest ús passa a ser un abús i començam a
entrar dins una pèrdua d’interès per moltes altres coses que
tenen a veure amb la nostra vida quotidiana.

En referència amb l’informe d’Amnistia Internacional en
relació amb Espanya, els menors i els videojocs, diu que “la
protección de los derechos de la infancia está en manos de la
voluntariedad de las empresas que comercializan los
videojuegos”. És important que hi hagi lleis i és important que
aquestes lleis regulin la fabricació i la comercialització i la
venda dels videojocs, però hi ha una cosa que també és molt
important, els fillets i les filletes en el seu procés de creixement
de maduració i d’arribar a aconseguir una autonomia personal
no estan tot sols, no van tot sols; la família, l’escola, la societat,
l’Estat els acompanya, els acompanyam en aquest procés de
creixement, de maduració per tal d’aconseguir aquesta
autonomia personal. 

Hi ha un aspecte, Imma després farà molta més referència a
tot el tema de la família, però sí que vull destacar una cosa
important: la família o les famílies, com ho vulguem dir,
continuen essent un dels elements primordials per a la
transformació de la societat. És la família la que encara transmet
les pautes de conducta, els valors culturals i les normes que
reflecteixen la societat. És a partir de la família que es garanteix
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el respecte a unes regles de joc socialment admeses i això, de
cara a totes les intervencions, és molt important tenir-ho en
compte perquè hi ha una feina importantíssima a fer en la
família amb la llei a la mà o amb altres eines o amb altres
possibilitats.

Permetin-me que faci referència als llibres Joves i valors: la
clau per a la societat del futur on el Sr. Carles Feixa, professor
d’Antropologia Social a la Universitat de Lleida, escriu: “Els
adolescents converteixen la seva habitació en l’escenari on
construeixen la seva identitat personal i social, en el lloc del
qual s’obren al món, però també on es tanquen en ells mateixos.
La presència de les noves tecnologies ha modificat els models
tradicionals de socialització, abans l’escola i la família hi tenien
un paper important i hem d’aconseguir que continuïn tenint
aquest paper tan important i hem d’aconseguir que es
complementin les noves tecnologies dins l’escola i amb la
família”. Aquest senyor afegia -i ho compartesc totalment
després de quasi quinze anys de fer feina a psiquiatria i a
drogodependències- que “l’escola haurà de ser la principal
impulsora de l’aprenentatge i la immersió dels més joves a la
cultura digital” i afegia “d’una banda, perquè l’escola és l’única
institució”, ja saben que hi passa tota la població, eh?, “és
l’única institució capaç de garantir un excés equitatiu de tots els
alumnes a aquesta cultura, però a més, perquè pot matisar i
replantejar els usos informals generalitzats entre els nens i els
joves. És molt important que les noves tecnologies i entre
aquestes els videojocs entrin ja dins l’escola”.

 En aquest segle XXI -i deixin també que comparteixi
interrogants-, en aquest segle XXI i amb les noves tecnologies,
on volem arribar, on podrem arribar? Quin projecte de societat
podrem assolir?, amb quines lleis?, amb quin consens socials?,
amb quin model i quina implicació familiars?, amb quines
reformes educatives? Quan les noves tecnologies i els videojocs
entraran plenament a les escoles? I és important, ja fa molts
anys un polític molt conegut va dir allò d’“educació, educació,
educació”, no sé si recorden el Sr. Maragall fa molts d’anys.

I és important, i açò sí que m’agradaria també compartir-ho
d’una manera molt aclaridora, jo sempre deman a
l’Administració pública que faci el que faci, decideixi el que
decideixi i si així ho considera, intenti fer un plantejament
global, Presidència, Vicepresidència, totes les conselleries,
totes, estan implicades amb els drets dels menors i amb el
benestar de les persones, i moltes vegades el que veim els
professionals és com si cadascú vagi per lliure, diguéssim. Per
tant és una demanada que és important que tinguem en compte.

Em sembla que em queden un parell de minuts. Vegem, jo
no tenc receptes, i a més, si en tinguéssim, ja saben que
l’aplicació de les receptes, quan un posa ingredients, no les
albergínies plenes surten a tothom igual, vull dir que açò és
important, ni una paella tampoc surt a tothom igual, però sí que
serà important l’estudi de realitat i l’estudi de realitat per illes.
Tenim o es té la tendència a Balears, en aquesta comunitat
autònoma, a fer aquell estudi molt global. Ahir em sembla que
era que donaven una estadística en relació al tema del consum
de drogues a Balears; d’acord?, seria important saber realment
què passa a Eivissa, què passa a Formentera, què passa a
Menorca, què passa a Mallorca, i açò també és una petició que
feim. És important investigar quina és la realitat, per què es
dóna aquesta realitat, com està incidint en la nostra societat

aquesta, com ens afecta aquest fenomen cultural que generen les
noves tecnologies. 

I serà important també que les lleis que s’intentin elaborar
donin resposta al segle XXI; saben que tenim unes lleis
bastant..., no obsoletes, perquè mentre no n’hi ha una altra és la
que s’ha d’emprar, però sí que és de ver que moltes vegades hi
ha una tendència a... Bé, jo supòs que fer una llei du molta
feina, supòs que sí que en du molta, que fer una llei nova du
molta feina, però també serà important adequar, i en tot el tema
de les noves tecnologies, i m’he quedat impressionada de quina
manera, Estats Units hi té un paper fonamental, Europa en
general hi té un paper molt específic, Espanya també i les
comunitats autònomes. I també hi ha un aspecte molt important:
no perdin de vista mai els ajuntaments, és molt important que
els ajuntaments, l’administració -jo no els ho he de recordar,
vostès ja ho saben- més pròxima al ciutadà, puguin tenir
recursos; ho dic per tot el tema per exemple d’alcohol, el tema
de prevenció, tema d’inserció, on les noves tecnologies també
ens crearan problemàtiques que haurem de resoldre des dels
serveis de drogodependències, de fet ja els estam resolent.

I ja per acabar també he de dir que hem de cercar
alternatives en el temps de lleure, hem de recuperar el carrer.
Hauríem de poder ilAlusionar-nos tots a formar part dels
projectes educatius de ciutat o d’intentar que les nostres ciutats
entrin o s’adhereixin a tot el que té a veure amb les ciutats
saludables. Les relacions intergeneracionals són
importantíssimes, i com bé han dit altres compareixents aquí,
perquè m’he llegit les compareixences que han fet les altres
personalitats, que per a mi són molt importants les persones que
han intervingut, com bé han dit per primera vegada són els
menors els que ens poden ensenyar com funcionen els (...).

Per la meva part, i en aquest moment, moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrisas. A continuació té la paraula la
Sra. Granell per tal de fer la seva exposició oral per un temps de
trenta minuts.

LA SRA. COORDINADORA DEL SERVEI INSULAR DE
FAMÍLIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
(Immaculada Granell i Cebolla):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes,
senyors diputats, senyores diputades. Començ la meva
compareixença sobre drets dels menors i videojocs.
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Ja comencem amb el problema de les noves tecnologies...
No, és que em falten les dues del principi, però bé, començarem
amb altres. La meva compareixença tindrà tres parts. En primer
lloc parlaré, faré una ràpida repassada que no per sabuts, dels
drets de la infància; em queden dues diapositives que no podran
veure però supòs que les tindran allí. Després amb quins
problemes ens trobem a l’hora de poder respectar aquests drets
que tenen els infants; els problemes en relació als videojocs, els
podem trobar en dues vies: per una banda quant al contingut
dels videojocs i, per una altra banda, quant a l’abús dels
videojocs o les possibles addiccions dels menors als videojocs.
I per últim faré unes propostes també en relació tant al contingut
dels videojocs com a les addiccions i a l’abús.

Comencem pels drets de la infància. El primer dret que he
posat, que aquí no hi és, és l’interès superior de l’infant.
L’interès superior de l’infant és un dret..., jo faig feina fa més de
25 anys a protecció de menors i cada dia, quan apliquem una
mesura a un menor, l’equip de feina ens hem de recordar, abans
d’aplicar aquesta mesura, quin és l’interès superior de l’infant,
moltes vegades ens n’anem. També demanaríem que a l’hora de
fer legislacions es tingués en compte l’interès superior de
l’infant. S’estan fent algunes legislacions en què no es té en
compte l’interès superior de l’infant. 

L’article 12 de la Convenció de Nacions Unides dels Drets
de l’Infant diu que els fillets i joves tenen dret a opinar, i tenen
dret a opinar d’acord amb la seva edat i la seva maduresa;
important aquesta apreciació, d’acord amb la seva edat i la seva
maduresa. Moltes vegades els pares i les mares deixen opinar
els fillets de tot, aquell fillet de tres anys que li diuen “què vols
per dinar?”; el fillet què sap el que vol per dinar!, el fillet dirà
“patates, xocolata, hamburguesa”, però el fillet no té capacitat
per saber el que vol per dinar, perquè no sap el que és
interessant, els nutrients, i què és el que el farà créixer. Llibertat
d’expressió, dret d’expressar lliurement les seves opinions; però
aquest dret també té una limitació: sempre que no vagin en
contra dels drets d’altres persones. Protecció a la intimitat, tenen
dret a una vida privada pròpia i que es respecti la vida privada
de la seva família, i que ningú no ataqui la seva bona imatge;
aquest dret és un dret que també els mitjans de comunicació
respecten poc. Accés a una informació adequada; tenen dret a
rebre informació a través dels llibres, dels diaris, de la ràdio,
televisió, internet, en especial informació que sigui important
per al seu benestar i desenvolupament i, molt important, les
persones adultes supervisaran aquesta informació perquè sigui
adequada. 

Article 18, responsabilitat dels pares; els pares són
responsables de l’educació i el desenvolupament dels seus fills,
i han d’actuar pensant en el seu interès; les autoritats ajudaran
els pares en aquestes tasques. 

Article 29, quins són els objectius de l’educació? L’educació
haurà d’estar encaminada a desenvolupar la seva personalitat,
les aptituds i capacitats mentals i físiques fins al màxim de les
seves possibilitats; ha de preparar-los per ser persones
respectuoses amb altres persones, responsables, pacífiques i
respectuoses amb el medi ambient en una societat lliure. 

I per últim l’article 31, que parla de l’oci i la cultura, diu que
els menors tenen dret al joc, al descans i a les activitats
recreatives i culturals.

En relació als videojocs, per complir aquests drets ens
trobem amb una sèrie de problemes, problemes relacionats amb
el contingut dels videojocs i problemes relacionats amb l’abús
o possibles addiccions. He posat possibles addiccions perquè la
comunitat científica encara no s’ha posat d’acord si realment...,
sí que es parla a nivell de mitjans de comunicació d’addicció a
videojocs, però la comunitat científica encara no s’ha posat
d’acord; llavors no sabem..., sabem que pot ser un abús però
com a addicció encara no sabem si es pot classificar o no. 

Quant al contingut dels videojocs, dues premisses: la
personalitat dels individus es conforma, entre altres aspectes, a
través de l’oci; per tant s’ha de prendre en consideració la
importància dels videojocs en la configuració de la personalitat
dels fillets i els joves que els utilitzen. Els videojocs tenen tants
defensors com detractors, i uns i altres tenen una sèrie de
consideració que na Maria ja hi ha fet referència i per tant seré
molt ràpida a l’hora de passar per aquestes consideracions. 

Els defensors dels videojocs diuen que aquests jocs poden
promocionar un sentit del domini, del control i el compliment
de normes per a aquests fillets que ho poden mancar en les
seves vides. Per una altra banda també diuen que poden reduir
la intensitat d’altres conductes problemàtiques pròpies de
l’adolescència, com tòxics, vandalisme: mentre juguen a
videojocs no estan per allí destrossant coses, no s’estan drogant,
estan tranquilAlament a casa. Aquests jocs poden constituir una
forma d’aprenentatge per a futures activitats; també, com ha dit
Maria, poden promoure i desenvolupar la coordinació ull
manual, ensenyen habilitats específiques de visualització
especial, i fins i tot poden ajudar a aprendre matemàtiques. El
domini d’aquests jocs és vist com a potencial per a l’augment de
l’autoestima entre aquells jugadors que, en cas contrari, serien
inadaptats socials; hi ha fillets que a nivell social no es
desenvolupen bé, no són ningú en relacions socials, i en canvi
dintre del món dels videojocs van jugant molt bé, són els millors
i això fa que els vagi pujant l’autoestima. Estaria bé. També
diuen que els jugadors de videojocs tenen més capacitat de
concentració que la resta i que alguns jocs aguditzen el
pensament crític, milloren les habilitats socials i augmenten la
capacitat empàtica dels jugadors, i poden constituir una forma
de preparació i iniciació en el món de la tecnologia informàtica;
segons diuen, jo no ho sé, però Bill Gates va començar tota la
seva afició jugant a videojocs i ha creat tot aquell imperi de
Microsoft. 

En sentit negatiu. En sentit negatiu els detractors dels
videojocs diuen que el temps dedicat als videojocs va en
detriment del temps dedicat a l’estudi i com a inhibidor d’altres
activitats d’oci més positives i educatives, i que també poc
provocar aïllament social. També pot afavorir una pauta de
conducta impulsiva, agressiva i egoista entre els usuaris més
assidus; el que passa és que això tampoc no està comprovat, els
únics estudis que hi ha, perquè hi ha molts estudis fets al voltant
dels videojocs, els únics estudis que hi ha diuen que
efectivament poden afavorir aquest tipus de pauta impulsiva o
agressiva, però immediatament després d’acabar de jugar al
videojoc, que no és una cosa que dura en el temps, això sí que
s’ha demostrat però el que dura més en el temps no s’ha



166 DRETS HUMANS / Núm. 13 / 7 d'abril del 2009 

 

demostrat. També s’argumenta que mentre es destrueix
l’enemic no té cabuda un joc imaginatiu, creatiu o de fantasia.
Alguns jugadors diuen que gasten els doblers de l’esmorzar en
videojocs, que roben diners als seus pares o realitzen petits
robatoris a altres companys. Els que parlen de conducta
addictiva diuen que pot inhibir pautes de conducta més
constructives, especialment socials, i que també la repetida
exposició a la violència a través dels mitjans de comunicació i
dels videojocs pot produir una certa habituació i considerar la
violència com una cosa normal i que és inevitable, i per tant pot
reduir l’empatia amb les víctimes de la violència. Tots recordem
aquell jove que assassinà els seus pares amb una catana que
pensava que era l’heroi de Final Fantasy 7; bé, en principi la
meva opinió és que aquest noi s’hagués pogut pensar en una
altra època que era qualsevol altre psicòpata assassí si hagués
llegit qualsevol altre llibre, però bé, els detractors dels videojocs
diuen que tenien la culpa els videojocs.

Per fi, i el que és evident, tant per als defensors com per als
detractors, és que nombrosos títols que estan en el mercat no
resulten adequats per als menors d’edat, tant per la profusió
d’imatges violentes com per la utilització de llenguatge
malsonant, missatges sexistes o altres referències explícites o
implícites contràries als drets humans. Això quant al contingut
dels videojocs.

Quant a l’abús o possibles addicions s’ha de dir que, per
estudis que hi ha fets per les unitats que es dediquen a l’atenció
de l’abús o les addiccions als videojocs, són diverses les causes
més freqüents de l’abús o l’addicció als videojocs: primer de tot
la personalitat dependent de l’infant, fillets que tenen una
personalitat dependent; en segon lloc, problemes escolars o
socials, fillets que tenen una baixa autoestima, fracàs escolar,
que no són ningú a l’escola, que sofreixen bullying, és possible
que es refugiïn en els videojocs -la comissionada federal dels
Estats Units treu una notícia a finals de l’any passat en què diu
que als Estats Units la principal causa d’absentisme escolar és
l’addicció a videojocs. I per últim, problemes familiars; en els
problemes familiars, una vegada ataquem els problemes...,
qualsevol unitat que es dediqui a l’atenció de l’abús o possibles
addiccions, totes diuen que afrontant els problemes familiars
podem resoldre les altres causes d’addicció a videojocs, tant la
personalitat dependent com els problemes escolars i els
problemes socials, xifres que fan pensar; no les dic perquè
aquestes són les mateixes que havia dit na Maria. 

I per últim, quins són els motius de la ciberaddicció?
Aquests motius de la ciberaddicció els he tret de la unitat de
pediatria de l’Hospital Niño Jesús de Madrid, que du el pediatre
Jesús García Pérez i el seu equip, que ja fa prou anys que es
dediquen a atendre les ciberaddiccions. Ells han fet un estudi de
tots els casos que han atès i consideren que els motius de les
ciberaddiccions, no sols dels videojocs sinó de totes les
ciberaddiccions en general, són deguts a la baixa autoestima,
soledat, estrès, buit existencial i depressió. 

Bé, quant als problemes familiars, quant als problemes
familiars que podem trobar en les causes de l’abús o possibles
addicions, hi ha: temps de dedicació de la família als menors,
separacions -no està en el power- separacions matrimonials
conflictives o missatges oposats de cadascun dels pares; jo
sempre dic que una bona separació és millor que un mal
matrimoni, o sigui, quan els pares, encara que estiguin casats,
llancen cadascú un missatge oposat, per descomptat l’educació
del fill serà caòtica, per això parlo de separacions matrimonials
conflictives o missatges oposats de cadascun dels pares encara
que estiguin casats. Un altre dels problemes familiars poden ser
els maltractaments, qualsevol tipus de maltractament però
sobretot l’abandonament emocional, que abandonament
emocional és que al fillet li dones menjar, li dones beure, el dus
al metge, fins i tot el dus a escolar, però no te l’estimes, el tens
allí igual que tens un moble; o l’abús emocional, aquests fillets
als quals se’ls dius: “No sirves para nada, eres feo, eres gordo,
eres inútil...” 

Per altra banda un altre problema familiar pot ser la
incomprensió dels pares cap als fillets, el que es diu incapacitat
parental educativa. Hi ha famílies que saben educar els seus fills
fins a certa edat, entre cometes, saben educar, els cuiden, els
alimenten, els donen de menjar, però arriba una edat, a partir de
l’adolescència que hi ha una incapacitat parental educativa,
aquests pares no saben què fer amb aquests fills i alguns
d’aquests fins i tot els abandonen.

I per últim, un tipus d’educació inadequada, i aquí és on jo
vull fer un temps de referència. Què vol un tipus d’educació
inadequada? Perquè sense aquest tipus d’educació inadequada
tal vegada no existirien tota la resta de problemes de dedicació,
separacions matrimonials, maltractaments, incomprensió; vaig
a fer una referència als tipus d’estils educatius, hi ha quatre
tipus d’estils educatius, tres inadequats i un adequat: l’estil
educatiu permissiu, autoritari, sobreprotector i assertiu.

Estil autoritari. Estil autoritari, normes abundants i rígides,
exigències sense raons, més càstigs que premis, crítiques a la
persona, poc control d’impulsos dels adults i no diàleg ni
negociació. Això què suposa en els menors? RebelAlia per
impotència, actitud de fugida o engany, rigidesa, baixa
autoestima i escassa autonomia, agressivitat i/o submissió.
Alguns d’aquests resultats de l’estil autoritari coincideixen amb
els motius de la ciberaddicció.

Estil permissiu. L’estil permissiu és aquell sense normes o
que no s’apliquen, molta flexibilitat en horaris i rutines, evitar
conflictes, deixar fer, deleguen en altres l’educació dels nins, ni
premis ni càstigs, indiferència i no hi ha models de referència.
Quines són les conseqüències d’aquest estil educatiu? Tornem
a tenir alguns dels motius de les ciberaddiccions, inseguretat i
inconstància, manca de confiança en si mateixos, baix
rendiment escolar per no esforç, baixa tolerància a la frustració
i canvis freqüents d’humor.
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Estil sobreprotector, poques normes o no s’apliquen, per
considerar que els fillets no estan preparats, mesquinet,
mesquinet, aquelles mares, mesquinet, mesquinet, té trenta anys
i encara és mesquinet, mesquinet, sobreprotecció; concessió de
tots els desigs, excessius premis i no càstigs, justifiquen o
perdonen tots els errors i intent d’evitar tots els problemes. Què
suposa aquest tipus d’educació? Dependència, escàs
autocontrol, baixa tolerància a la frustració, inseguretat, baixa
autoestima i actituds egoistes.

I per últim, l’estil més adequat, que és l’estil assertiu:
normes clares i adequades a l’edat, ús raonable de premis i
càstigs, ús de reforç verbal positiu, estímul d’autonomia i
independència, control extern suposa control intern i ús del
diàleg i la negociació. Els resultats seran bons nivells
d’autoestima, adquisició d’un sentit de la responsabilitat,
aprenentatge per aprendre decisions, aprenentatge de la
socialització i aprenentatge del respecte a les normes.

Bé, quines propostes pos quant al contingut dels videojocs?
Quant al contingut dels videojocs, doncs compliment del que hi
ha, compliment de les diferències i recomanacions de la Unió
Europea, de les recomanacions, no cal que les digui, perquè ja
supòs que tothom les coneixem, des del 1998 s’estan fent
recomanacions en l’aspecte de les noves tecnologies i dels drets
dels menors. Adaptació del sistema PEGI per part de tots els
fabricants, no com a una cosa que ells decideixen aplicar-ho
perquè és un sistema que es basa en un codi de conducta, el
sistema PEGI és aquell que posa en el videojocs el número +3,
+12, +7, +18, que posa l’edat i després també hi ha una sèrie de
símbols que diuen si hi ha violència, si hi ha sexe, i això apareix
pràcticament a totes les caràtules; el que passa és que això no és
d’ús obligatori, sinó que ho fan els fabricants de software si ells
volen. Compliment del Pla estratègic nacional d’infància i
adolescència 2006-2009, l’objectiu número 5 d’aquest pla diu:
“Que s’han d’impulsar els drets i protecció de la infància en els
mitjans de comunicació i de les noves tecnologies”. I per últim,
compliment de la Llei de Balears 17/2006, de protecció dels
menors, en el seu article 42; l’article 42 d’aquesta llei diu:
“Prohibicions i limitacions. Queda prohibida la venda, lloguer,
exhibició i oferiment a persones menors d’edat de publicacions,
vídeos, videojocs o altre material audiovisual de contingut
pornogràfic, d’apologia de qualsevol forma de la delinqüència,
d’exaltació de la violència o iniciació a la mateixa, contrari als
drets reconeguts per l’ordenament jurídic o que sigui perjudicial
per al desenvolupament de la seva personalitat, així com la seva
emissió o projecció en locals o espectacles als quals estigui
permesa l’assistència de la persona menor d’edat, i la seva
difusió per qualsevol mitjà entre persones menors d’edat. En els
establiments en els quals hi hagi serveis telemàtics s’instalAlaran
els mitjans tècnics de contingut necessari per limitar l’accés de
les persones menors d’edat a aquelles pàgines que el seu
contingut resulti perjudicial per al desenvolupament de la seva
personalitat, d’acord amb el reglament que es disposi.”

El problema pot ser en el desenvolupament d’aquest
reglament que no s’ha fet i que s’hauria de fer.

I ara propostes quant a l’abús o addicció: per una banda,
prevenció, mitjançant educació familiar assertiva; educació
escolar en valors tant a primària com a secundària, i m’agradaria
incidir en el tema de secundària, pareix que sols els fillets de
primària són aquells als quals s’han d’ensenyar en valors i en
secundària moltes vegades s’oblida, i campanyes dirigides però
a educar a les famílies en el bon tracte als menors. Hi ha moltes
campanyes i es fan moltes campanyes restrictives i dient el que
no s’ha de fer, però hi ha poques campanyes en les que es diu el
que s’ha de fer, i els que treballem en família ens trobem moltes
vegades que hi ha pares i mares que no saben com tractar els
seus fills. Jo vaig tenir un cas una vegada d’un pare que deixava
totes les tardes el seu fill a una casa d’aquestes que fan
aniversaris, ell pagava tota la tarda allà i deixava el seu fill allà
tota la tarda, tota la tarda era allà, i després, quan tancaven, ell
anava, el recollia i se l’enduia cap a casa. El fillet, per suposat,
era obès, perquè, com que totes les tardes hi havia aniversaris
doncs el fillet totes les tardes menjava; i quan jo el vaig cridar
i li vaig dir, escolta, però és que això no ..., i ell em deia: però
com que no està ben fet, a mi em costa molts doblers educar el
meu fill, jo allà totes les tardes em costa almenys 2.000 peles -
era amb peles-, 2.000 peles tenir el fillet allà tota la tarda. I em
diu: bé, tu diguem a mi què és el que he de fer per ser un bon
pare i per educar-lo bé i jo faré tot el possible.

O sigui, que hi ha molta gent a la qual és necessari dir-li el
que està bé i el que està malament.

I després, intervenció, intervenció a nivell professional quan
sigui necessari. Com? Doncs bé, creant unitats per a l’atenció de
l’abús o possibles addiccions dels menors.

Per últim, recordar quines serien les línies d’intervenció des
de la família i bé, perquè està bé recordar-les sempre que hi ha
quòrum. Això està extret de María José Díaz Aguado, que és
una pedagoga que ha treballat molt sempre des de la família i és
molt senzill: afecte i suport incondicionals; dir-los als fillets que
els vols; diferenciació entre la persona i el seu comportament;
no eres malo, sinó que això que has fet està malament; atenció
continuada, supervisió, comunicació, sensibilitat davant les
necessitats del fill, i per suposat establiment de normes i límits;
exigències de maduresa adequades i estratègies de control. Jo
quan preparava aquest tema, vaig comentar amb els meus fills
què pensaven del tema dels videojocs i els vaig preguntar si ells
havien jugat amb videojocs d’aquests que diuen que són racistes
i que són tal, i si a ells els havia afectat, i els meus fills em
digueren que no, que a ells no els havia afectat perquè ells
vivien els videojocs com es veu una pelAlícula; sí que hi ha qui
mata la resta, però és que el personatge és un mafiós i els
mafiosos maten, com a una pelAlícula; o sí que hi ha bandes que
peguen als altres i sí que el mafiós té una dona prostituta, però
com passa a les pelAlícules i passa als llibres. I quan jo els deia
si a ells els havia afectat, ells em deien que no, que ells
distingien molt bé entre el que estava bé i malament. Però sí que
em deien que tenien companys de la feina, que pertanyien a
famílies en les quals no estava tan clara l’educació i no estava
tan clar el que està bé i el que està malament i que a aquests sí
que els havia afectat el videojocs, de fet conten que n’hi ha
alguns que se senten els mafiosos i que no sé què, que van per
l’escola creient-se que són personatges. Però són fillets que
segurament també tendrien problemes si no amb els videojocs
amb qualsevol altre llibre que llegissin o amb qualsevol
pelAlícula que veiessin.



168 DRETS HUMANS / Núm. 13 / 7 d'abril del 2009 

 

Per acabar, un acudit de Mafalda, que em sembla que és
molt significatiu del que jo volia dir.

Ja està, bones tardes a tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Granell. Passam ara a la intervenció
dels grups parlamentaris, de menor a major. La Sra. Cabrisas i
i la Sra. Granell podran contestar globalment totes les preguntes
o observacions formulades, o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Mixt, no vol intervenir. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula
l’Hble. Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Presidenta, i gràcies a les dues ponents que han
vengut des de Menorca a ilAlustrar-nos amb la seva experiència
sobre aquesta qüestió.

Les ponències o les intervencions anteriors que hi havia
hagut en aquesta comissió sobre aquest tema s’havien centrat
més, una sobre qüestió de marc general, i les altres sobre noves
tecnologies, sobre noves tecnologies en el sentit d’internet i
tecnologia de la comunicació, per tant aquesta era la primera
que se centrava en la qüestió dels videojocs i crec que per a
nosaltres, supòs que per a nosaltres, almanco per a mi ha estat
interessant perquè és un tema diferent i crec que no tan conegut
per nosaltres, en el sentit dels efectes d’internet i de les
implicacions que té internet i les noves tecnologies de la
comunicació estam més acostumats a sentir-ne parlar, en canvi
videojocs als adults ens queda més enfora i ens és un món més
desconegut. I en aquest sentit crec que ha estat interessant veure
que totes dues ponents parlaven d’aspectes positius i aspectes
negatius, que és un discurs que estam molt acostumats a sentir-
lo respecte d’internet, i respecte d’internet el tenim molt
interioritzat, que té perills però que són oportunitats i té moltes
coses positives, en canvi de videojocs sembla que pensam més
sempre en els aspectes negatius, i aquest reconeixement que
també té possibilitats per al desenvolupament, per a
determinades capacitats i efectes positius en aquest sentit, bé,
crec que està bé.

De totes maneres, se m’ocorre en aquest sentit que respecte
dels videojocs s’hauria de fer, per tant, una recepta, per dir-ho
entre cometes, semblant al que es fa per a noves tecnologies; si
és una cosa que té efectes positius i efectes negatius el que deu
ser bo serà dir allò mateix que diem d’internet, que és que no
sigui una cosa que un infant faci en solitari, tancat tot sol a una
habitació com a separat de la seva família, sinó que la família en
certa manera ho comparteixi i ho faci amb ell, que l’escola ho
introdueixi potenciant aquells valors més positius. Jo em faig la
idea que un infant que es relaciona amb els videojocs a l’entorn
de la família i a l’entorn de l’escola ja està molt menys exposat
a aquells aspectes més de continguts violents o a aquelles
implicacions més de tipus addiccions.

Per tant, supòs que una primera cosa que s’hauria de dir, i
està en la línia del que han dit les ponents, és la importància,
sempre anam a aquesta mateixa conclusió, però es veu que és la
base, la importància de l’entorn familiar, la importància de
l’entorn educatiu.

Després hi ha una cosa que se m’ocorre dir, supòs que és
una obvietat, que totes aquestes coses que es parlen en relació
amb els videojocs, tots aquests possibles efectes negatius, com
són la dependència o creació d’aïllament social o creació
d’estrès, se m’ocorre dir que no són tant conseqüència dels
videojocs com manifestacions que es donen en menors que, en
qualsevol cas, ja estan en una situació que genera aïllament
social o que genera totes aquestes coses que s’han dit, com
estrès, com baixa autoestima, etcètera. En aquest sentit, supòs
que un infant que està en condicions d’això que s’ha dit com
abandonament addicional o mala capacitat dels pares per
relacionar-se amb ell, desenvoluparà conductes de mala
intelAligència emocional, o com li vulguem dir, en relació amb
els videojocs, però si no hi hagués videojocs les hagués
desenvolupat en un altre camp. I en aquest sentit, per posar
l’exemple que deia la segona ponent en aquest cas, aquesta
capacitat d’un infant que veu un videojoc, aquesta capacitat de
saber que allò és el món de la ficció i que allò no té res a veure
amb la vida real i que aquells són dolents perquè són dolents en
el joc, però que no afecta al seu comportament familiar, això,
supòs que aquesta capacitat de veure-ho així estarà molt en
funció de l’entorn familiar i dels valors que se li transmetin des
de l’entorn familiar i des de la família i, efectivament, un que
tengui un entorn familiar menys recolzador de l’autoestima o de
l’afecte o del que sigui estarà molt més exposat a tenir
confusions en aquest sentit.

I poca més, respecte, això eren com a observacions o com a
coses que m’han fet pensar. Respecte de preguntes concretes no
tenia més que una cosa que se m’ocorre, que no tenc molt la
informació i que tal vegada seria interessant tenir-la; també s’ha
fet referència que com a recomanacions concretes hi havia
aquella recomanació de reforçar aquell precepte legal que no es
puguin vendre als menors videojocs que siguin de contingut
pornogràfic, violent, etcètera, i també volia saber, segons la seva
experiència, quin és l’estat d’aquesta qüestió, perquè sabem que,
per exemple amb la venda d’alcohol i de tabac, que els menors
s’escapen de les prohibicions si se’n volen escapar, però sabem
que hi ha una certa pràctica que es va introduint i una certa
consciència que allò no es pot vendre als menors, i si en el cas
dels videojocs hi ha una mica de regulació o supervisió per part
dels poders públics; en definitiva, si s’acompleix o si hi ha
simplement un estat d’incompliment. I també amb les dificultats
que hi ha en aquest món en què els videojocs de vegades es
compren o de vegades simplement es davallen d’internet, i aquí
supòs que el control d’edat és molt més complicat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Si volen contestar, qualsevol de les
dues.

LA SRA. COORDINADORA DEL SERVEI INSULAR DE
FAMÍLIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
(Immaculada Granell i Cebolla):

És molt difícil el control de la venda de videojocs, entre
d’altres coses perquè moltes vegades qui va a comprar el
videojoc és el pare i moltes vegades el pare desconeix també
aquest codi de videojocs.

El que passa és que sí que s’han de limitar els codis almenys
perquè la gent tengui informació i que sàpiga que aquells
videojocs no són adequats per a determinats menors i això és
evident que s’ha de limitar.

D’una altra banda, com limitar-ho? Doncs és molt difícil, és
molt difícil, i amb les baixades d’internet igual, el que passa és
que jo continuu sent partidària de la implicació familiar. Una de
les ponències que hi va haver anteriorment, crec que va ser del
vicerector de la UOC, era Llorenç, ell contava que l’interessant
és que la família sàpiga sempre el que fa el seu fill; doncs, bé,
si tu saps què fa el teu fill i poses al teu fill límits, doncs,
difícilment i a pesar que ells jugui amb jocs prohibits per a la
seva edat, això li afectarà molt al seu desenvolupament, s’han
de preparar els menors, els menors han d’estar preparats i han
d’estar preparats també des de l’escola.

Jo vaig llegir no sé on, quan preparava la compareixença,
que s’havia d’educar els pares en què era internet, què eren
videojocs, què eren no sé què, i jo no sé si som molt partidària
de tot això, de veritat, n’hi ha que ens obliguen també a
ensenyar-nos a jugar als videojocs als pares, que ens obliguen
a totes aquestes coses. Jo crec que els pares, simplement, en el
que ens haurien d’educar és en saber el que està bé i el que està
malament, aleshores si saps el que està bé i el que està
malament està molt clar, no necessites saber massa internet ni
necessites saber massa de videojocs, no? Perquè això serà el que
traslladaràs al teu fill i si ho trasllades al teu fill i ets allà i
l’acompanyes en totes aquelles coses, doncs bé, el teu fill
arribarà a tenir, a saber distingir el que està bé i el que està
malament, tant en videojocs com en moltes altres coses, perquè
tampoc no és que puguem anar protegint-los de tot i tampoc no
els podem tenir en una urna als fills.

Sí que hi ha d’haver limitacions, sí que s’han de regular,
però sobretot s’ha de preparar els fills perquè sàpiguen distingir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo vull en primer lloc agrair
la presència aquí de la Sra. Cabrisas i la Sra. Granell i valorar
molt positivament les exposicions que les dues ens han fet amb
una gran professionalitat, diria jo, molt denses, les haurem de
pair, i de fet molt interessants. Voldria manifestar la nostra
satisfacció per comptar amb la seva presència aquí i fer una
menció especial a la tasca desenvolupada pel Consell Insular de
Menorca en colAlaboració amb els ajuntaments que, com sabem,
fa molts d’anys que es dediquen a aquesta tasca
d’acompanyament i assessorament de les famílies i en concret
en aquest cas que ens ocupa avui, dels menors i tota la seva
problemàtica i les circumstàncies que envolten els menors, les
famílies i el seu entorn.

Jo m’he quedat amb algunes reflexions que crec que són
clau. Pens que és molt interessant la indicació que han fet que
els videojocs són un reflex exacte dels valors de la societat en
el tema de competitivitat, de violència, erotisme, velocitat...,
tots aquests factors que els joves troben dins els videojocs. 

M’ha semblat sentit en qualque moment que els videojocs
poden tenir també efectes terapèutics, i açò és una pregunta
concreta que els volia fer, que tot i que els videojocs siguin una
addicció -aquest nom he sentit que no estava encara reconegut
científicament però, bé, tots ens referim a ells com una
addicció-, si poden tenir efectes terapèutics davant altres
addiccions.

Una reflexió que crec que és bàsica i que tots compartim és
que els fillets i les filletes no estan tot sols en els seus processos
de creixement i de maduració, sinó que tenen aquests dos nuclis
bàsics que són escola i família, o família i escola, jo ho diria al
revés, i aquí sí que volia fer una reflexió: si tots deim que
l’escola instrueix i la família educa, com veuen vostès davant
les noves tecnologies, o en aquest cas concret els videojocs, si
realment hi ha aquesta diferència, si primer és dins la família
que s’ha de marcar o acotar el terreny, i fins quin punt és
l’escola responsable de la instrucció amb els (...) dels videojocs.

Completament d’acord en el tema que els ajuntaments, com
a administració més propera al ciutadà, també tenen molt a dir
en la prevenció de totes les dependències i en concret d’aquesta
davant els jocs. 

I darrerament volia també fer una reflexió que es convertirà
en pregunta. La Sra. Granell ha dit que els videojocs poden, en
certa forma, reduir la violència real perquè mentre s’està dins
una habitació tancada davant una màquina no s’exerceix la
violència al carrer de forma real, és a dir, una violència virtual
pot desencadenar al final en una violència real?, o creuen vostès
que sempre queda acotada dins aquella habitació?

I finalment una pregunta molt directa: hi ha alguna etapa de
la infància i l’adolescència més perillosa davant els videojocs?,
o tant és perillós a partir dels 3, 4 anys, o 5, quan comencin a
saber obrir l’ordinador, com fins al moment que són adolescents
ja majors? Aquesta seria en concret la meva exposició, les
meves preguntes molt concretes. 

I dar-los les gràcies, una vegada més.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Poden contestar quan vulguin.

LA SRA. CAP DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA (Maria Cabrisas i Pons):

Ara que ja se m’ha llevat la tos, jo crec que l’escola, i així
ho he dit, té un paper molt important a permetre l’entrada dels
videojocs dins l’escola. Ja hi ha experiències a Espanya a altres
comunitats autònomes en relació a la creació de videojocs per
anar millorant, per exemple, aspectes que s’estan donant en els
videojocs, és a dir, en els videojocs sempre hi ha personatges,
uns personatges que tenen per damunt de tot unes
característiques de comportament, uns personatges que pensen,
que senten, que resolen les seves situacions; el problema és a
cost de què o com els resolen, però si empram aquesta
metodologia de veure característiques de comportament, com
expressen els sentiments els personatges, com aprenen la
resolució de problemes, com són capaços de dir el que pensen
i el que senten, i ho traslladam que aquest videojoc pugui ser
molt més enriquidor que no tan agressiu com hem vist fins ara,
vull dir que hi ha hagut una experiència de dir creem un
videojoc per veure quina és la situació que es dóna a nivell de
destrossar mobiliari de l’entorn ciutadà, de l’entorn urbà, i per
tant de quina manera s’està..., qui ho fa, com ho fa, quines
repercussions té i de quina manera podem fer allò que en
publicitat dirien contrapublicitat. 

Vull dir que jo crec que és molt important que l’escola obri
aquest espai. Així com amb les drogues no hem pogut dir mai
que l’escola obri la possibilitat de fumar porros, no, no, no és el
que toca, el que sí està clar és que amb els videojocs sí que
podem, tot i que les noves tecnologies poden crear addicció,
però l’addicció no ve d’un dia per l’altre, l’addicció té un procés
on les característiques de comportament de la persona, sigui
menor, sigui adolescent o sigui jove, s’estan fent, formen part
d’aquest procés. Per tant l’addicció a qualsevol cosa que pugui
crear aquesta addicció o aquesta dependència no ve d’un dia per
l’altre, i explicam un exemple molt clar: ningú no surt del ventre
de sa mare amb la cigarreta a la boca, hi ha un procés, i en
aquest procés la família hi té un paper fonamental, i en aquest
procés l’escola hi té un paper fonamental, també. 

Per tant, en relació a la pregunta quant a videojocs a l’escola
jo crec, primer, que les noves tecnologies és hora que entrin dins
l’escola. Jo aquelles motxilles que pesen tants i tants de quilos
no puc entendre com un..., com es diu?, amb un llapis..., com li
diuen?, amb un llapis digital...; fins i tot no tenc ni vocabulari,
jo, però bé, en sexualitat i en aquella època del general ja en
vam haver d’aprendre, també, després, de vocabulari a nivell de
tot el que era la sexualitat, en teníem molt poc. Per tant també
podem aprendre i també crec que podem donar aquests recursos
perquè a l’escola, a més d’haver-hi ramells i cortinetes -hem de
dir que Menorca té unes escoles divines i precioses-, també les
noves tecnologies hi puguin passar endavant.

I ella s’ha apuntat les preguntes, les altres...

LA SRA. COORDINADORA DEL SERVEI INSULAR DE
FAMÍLIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
(Immaculada Granell i Cebolla):

Sí, parlava que l’escola instrueix i la família educa. Jo en
principi consider que no, no sols l’escola instrueix sinó que
l’escola també educa; l’escola educa, educa la societat, educa la
televisió..., tot educa. Aleshores aquí és on s’ha de tenir en
compte l’interès superior de l’infant, no hem d’oblidar que
sempre estem educant l’infant en qualsevol de les nostres
actuacions i hi hem d’estar. Jo pens que l’escola no sols
instrueix sinó que educa i ha d’educar i ho ha de tenir en
compte, que educa. 

Després, quant al tema de la violència real i la violència
dintre l’habitació, jo no ho he dit, això ho diuen els defensors
dels videojocs, que una de les coses que diuen és que mentre el
menor està jugant al videojoc no es dedica a fer altres qüestions
com dedicar-se a delinquir, a tòxics i tal. Jo no ho crec, eh?, jo
no ho crec, jo no crec que una cosa llevi l’altra, no ho crec. Que
ho diguin els defensors dels videojocs, bé, però no crec que el
fet de jugar a videojocs llevi d’altres coses.

I sí que eduquen, per suposat que eduquen, i a més és que
també hem de tenir en compte que no sols els videojocs són
aquells videojocs que coneixem tipus Second life, i que tenen
una segona vida, o els videojocs aquests; ara hi ha un videojoc
molt interessant que ha sortit i que a més es pot jugar en família
i que es pot fer molt bé, que és la Wii, i que ens fa fer exercici
a tots i que ens fa jugar a tennis amb els nostres fills, i a més és
molt curiós perquè jo crec que la Wii ha estat un fenomen que
a més és el primer videojocs que sol instalAlar-se al menjador de
quasi totes les cases; així com els altres videojocs s’instalAlaven
a les habitacions o la PSP, que els meus fills se l’enduen quan
van al wàter, cada vegada que van al wàter se’n duen la PSP i
es trasllada, la Wii és un joc que, fixa’t, fa família, i allí estem
tots jugant i corrent, i a més ens pesem, i a veure qui tenim
sobrepès i qui som obesos, i es veu què hem de menjar i et fa
unes mesures; és molt interessant aquest videojoc, i aquest crec
que és el més universal que hi ha. O sigui que hi ha molts
videojocs que són molt interessants. Després hi ha tots aquells
videojocs de jocs de taula, que substitueixen els jocs de taula: el
d’escacs, o sigui quantes hores s’han passat jugant als escacs
davant un videojoc els que els agrada jugar; els de Trivial, que
substitueixen el Trivial aquell a què jugàvem en família, i a més
també s’hi ha de jugar en família... O sigui, que hi ha moltes
maneres de jugar els videojocs. 

Aquells de fer..., jo, el primer videojoc que vaig comprar al
meu fill, el vaig comprar a Londres, que hi vaig anar una vegada
fa molts anys, molts anys, i allí estaven molt barats, i li vaig
comprar un videojoc que estava en anglès i era sobre futbol; el
meu fill tenia en aquella època sis o set anys, era molt petit, i
com que no entenia l’anglès i era d’equips de futbol de tot el
món, reconeixia els equips de futbol a través de les banderes de
cada país. En altra cosa no, però el meu fill avui en dia encara
se sap totes les banderes de tots els països del món i això li va
servir per aprendre totes les banderes de tots els països del món,
i fins i tot perquè li sonin ara alguns jugadors que..., l’idioma
anglès, i el va ajudar en moltes coses. O sigui que no són sols
els videojocs negatius, sinó que n’hi ha d’altres. I després les
experiències que contava Maria: s’han fet videojocs també, idò
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això, dels drets dels nins i s’han fet videojocs també molt, molt
educatius que es poden utilitzar a l’escola.

I quina és l’edat més problemàtica? Idò contesto el mateix
d’abans: l’edat més problemàtica depèn del tipus de videojoc.
Si que és vera que hi ha fillets petits que abusen dels videojocs,
cinc, sis anys, que no n’haurien d’abusar, però quan una criatura
de cinc, sis anys està moltes hores jugant a videojocs alguna
cosa s’ha de veure en la família, és que es pot obrir un expedient
de protecció de menors, així de clar. De fet nosaltres ara
n’acabem d’obrir un fa poc, un fillet que ens han derivat des de
l’escola per una agressivitat molt estranya i per unes actituds
sexuals també molt estranyes, que pensaven en un possible abús
sexual i en un possible moltes coses, al final descobrírem que
era una criatura de sis anys que es passava el dia, fora de
l’horari escolar, jugant a tots els videojocs que caien a les seves
mans. Aleshores, clar, aquesta criatura tenia unes actituds molt
agressives, però clar, aquí quin és el problema?, la falta de
supervisió familiar; tenir una criatura de cinc o sis anys jugant
tot el dia a videojocs és realment problemàtic. I l’edat depèn un
poc del tipus de videojoc, depèn.

No sé si ho he contestat tot. Crec que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Antes de nada quiero
agradecer por parte del Grupo Parlamentario Popular la
presencia en esta cámara de la Sra. Maria Cabrisas y de
Inmaculada Granell, ambas cap del servei coordinador de
drogodependencias del Consell Insular de Menorca y
coordinadora del servei insular de familia del Consell Insular de
Menorca, respectivamente.

Quien ha tenido contacto con la infancia, con la juventud,
con el medio en que se desenvuelven en los últimos tiempos,
puede dar fe que nuestra generación ha presenciado un cambio
trascendental a nivel político programático. La aprobación por
parte de Naciones Unidas de la Convención internacional de los
derechos del niño en 1929 marcó un antes y un después en la
forma como vemos y entendemos a nuestros niños, y hay que
lograr que los niños sean sujetos de derecho como han dicho
antes y que existan como categoría social. 

Mediante la información y las nuevas tecnologías se puede
prevenir el consumo de drogas en la adolescencia; enviar
mensajes cortos de texto, colgar información en internet para
adolescentes sobre substancias, ¿cree usted, Sra. Cabrisas, que
puede ser una buena medida para prevenir el consumo de
drogas? ¿Cree que sería una forma novedosa de acercarse a los
chicos y las chicas entre 14 y 16 años a través de las nuevas
tecnologías? ¿Debería llegar este mensaje preventivo desde la
Administración al adolescente? ¿Piensa que puede ser una
buena medida, ya que llega independientemente del lugar donde
se encuentran las personas, a través de las nuevas tecnologías?
Es una experiencia que se está haciendo en otras comunidades
españolas con muy buenos resultados, en los que proporciona
información sobre efectos y los riesgos para que los jóvenes
reflexionen sobre el uso de las sustancias. La advertencia del
peligro que supone el consumo del alcohol, el tabaco, el
cannabis y drogas pueden ser mensajes adaptados en contenido,
en diseño y en lenguaje a los adolescentes, y en edades más
tempranas quizás podría llegar a ser muy útil en la prevención.

¿El contar, cree usted, desde las instituciones con
especialistas a los que se les puedan realizar consultas y enviar
propuestas para mensajes de texto por parte de los jóvenes,
usted cree que sería de ayuda? Incidir en la información sobre
drogas y presentar un listado de sustancias, su composición, los
nombres que reciben en el argot de los jóvenes, sus efectos, las
dosis, las consecuencias de las mezclas y los riesgos que supone
para la salud creemos que puede ser una buena medida
disuasoria, a la vez que también de información para los padres,
que necesitan ponerse al día en temas que desconocen; no es
que tengamos que tener un aprendizaje día a día y forzoso, pero
sí que podría ser una buena medida pedagógica. ¿Qué opinan
ustedes al respecto, en este tema?

Y, por otro lado, el uso de los videojuegos como promoción
de modos de vida saludables, ¿no creen que podría ser de gran
ayuda en este ámbito, repartidos en la escuela o con
posibilidades de bajarlo de internet desde las propias
instituciones? Conseguir que campañas de concienciación de
prevención de drogas pasen las barreras en el público al que se
dirige requiere un gran esfuerzo, no siempre los adolescentes
están dispuestos a que pasemos ese terreno; por eso deberían ir
dirigidas a edades más tempranas, más accesibles y permeables,
sin caer por supuesto en el paternalismo que haga perder la
credibilidad en el público juvenil. Los secretos familiares no
sirven, ya que en una sociedad que resulta que la comunicación
como un valor en sí mismo no es normal que se use el
secretismo como prevención, el tapar, querer tapar siempre para
que nuestros hijos no se den cuenta. La percepción de consumo
es mucho mayor del que realmente existe. Decimos: todos los
jóvenes se drogan; pues no, ni todos los jóvenes se drogan ni
todos los que se drogan son tan jóvenes.

Según Raúl Zaffaroni una sociedad es tremendamente
injusta cuando exige el cumplimiento de deberes antes que el
reconocimiento de los derechos. La existencia de una política
social de estado hacia la niñez y la familia lleva a la
judicialización de las causas sociales muchas veces; ante una
justicia penal arbitraria para los adolescentes hacen que a veces
se siguen aplicando medidas tutelares sin la justificación de las
mismas. 
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Antes he oído a la Sra. Granell, yo le preguntaría ¿existe una
contradicción entre el reconocimiento de los derechos de la
niñez y el derecho de la familia tradicional? Y ¿está en debate
el derecho de familia clásica centrado en la patria potestad y las
leyes de reconocimiento a la infancia como sujetos de derecho?
¿Debería ser la familia, inculcando valores, transmitiendo
buenos hábitos, formando en democracia, paz, progreso y
haciendo buenos ciudadanos, en una palabra siendo la raíz de la
formación, inculcando una infinidad de valores en el contexto
de nuestra cultura occidental o la familia ha dejado de ser la
única formadora y socializadora de esto? 

No sé si me estoy pasando en preguntas, voy a terminar ya.
¿Debemos tener en cuenta las horas de televisión de nuestros
hijos y hacer un balance de ese tiempo en relación al que les
dedicamos para el diálogo y la participación? Me gustaría que
nos contestasen a estas cuestiones. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular, pues darles las
gracias porque ha sido muy didáctica esta lección que nos han
dado esta tarde. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Crec que tenen unes quantes preguntes
per contestar. Quan vulgui.

LA SRA. CAP DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA (Maria Cabrisas i Pons):

En el que fa referència al tot el tema de les
drogodependències primer he de dir que hi ha pàgines web molt,
molt interessants com és la FAD, la Fundació d’Ajuda al
Drogodependent, que la reina d’Espanya n’és la presidenta, vull
dir que du molts d’anys, du més de trenta anys aquesta
associació, aquest colAlectiu fent feina, crec que la pàgina del
Pla nacional sobre drogues que ara teníem un projecte
d’actuació 2005-2009 i que ara ja han publicat el 2009-2012 o
16, vull dir que s’han avançat molt. Crec que també aquestes
pàgines a nivell del que és internet i del que són les noves
tecnologies poden donar una molt bona informació tant als
joves, als adolescents com a les famílies.

Crec que la pàgina web a nivell de Govern Balear i he de dir
que el Sr. Tolo Jaume en el seu moment va fer una feina molt
important i que en aquest moment la Sra. Elena Tejera està
mantenint també i millorant tot una sèrie d’aspectes en relació
amb els programes que es fan a la nostra comunitat i a nivell
preventiu, a nivell assistencial i a nivell d’inserció. Vull dir,
crec que són aspectes que... (...) són pàgines que poden ajudar
a aclarir-ho molt bé. 

És veritat que dins internet hi ha molta informació, des de
com fabricar una droga, des de cantar les alabances, que... fumar
porros i no passa res. Vull dir que hi ha també tot una part que
s’ha de saber emprar i també posar els filtres, important moltes
vegades a nivell de comunitats autònomes, es pot voler donar
informació a través de pàgines web i moltes vegades s’ha de
cuidar molt. Sempre dic que amb la prevenció s’ha de ser molt
prudent i molt respectuós. Molt prudent per no fer l’efecte
contrari al que volem fer. Vull dir, entrar dins un aula de
secundària a dir que els porros fan alAlucinar és un disbarat. El

que és important és rallar amb la persona amb les seves
capacitats, amb les seves habilitats, amb els seus valors, amb el
que pensa i amb el que sent, què vol integrar d’aquesta societat
i ens ha tocat viure dins una societat on les drogues han vingut
per quedar, on les drogues hi són presents. 

Per tant, totalment d’acord que hem d’emprar molt més les
noves tecnologies, que... i bé, Eivissa té en aquest moment el
pla insular posat a trenta dies de valoració per arribar a decidir
plenament el pla insular d’Eivissa, a Menorca l’estam elaborant,
crec que al mes de maig el tindrem aclarit i dins aquests plans
insulars, les noves tecnologies hi han d’entrar d’una manera
molt important. No es concep ja una administració pública que
no transmeti a través de les seves pàgines tota la informació del
que ofereix al ciutadà i sobretot d’aquests continguts en relació
amb la salut, en relació amb la prevenció.

Jo, més que creure en la prevenció d’anar a rallar de
drogues, perquè duc catorze o quinze anys al Servei de
Drogodependències, som una gran defensora de la prevenció
inespecífica, aquesta prevenció que permet ajudar a
desenvolupar habilitats, capacitats, que permetin que la persona
descobreixi qui és ella, quins valors té i que aquest
descobriment faci que s’estimi més a ella mateixa i faci que la
relació amb els altres sigui molt més positiva i molt més vàlida.

Hi ha una cosa que tenen en comú tots els usuaris dels
serveis de drogodependències i que tindran en comú les
persones que s’enganxin a les noves tecnologies: baixa
autoestima, intolerància a la frustració i dins aquesta societat tot
ho volem ara i aquí i si no, sembla que la Seu trontolla de mala
manera, i dificultats greus a resoldre situacions de vida
quotidiana. 

Per tant, crec que hem de fer un esforç molt important a
emprar aquestes noves tecnologies, a donar a conèixer les que
hi ha. Dic, hi ha pàgines web, per exemple saben vostès que
Navarra, la comunitat de Navarra, el Reino de Navarra, és
pionera en educació i en tot el tema relacionat amb salut,
Catalunya té també... i moltes vegades a Balears Catalunya ens
serveix de referència, crec que tenim prou recursos, prou
professionals i prou interès i prou decisió política per millorar
tota aquesta informació.

No sé si m’he deixat res, en tot cas... la teva part.

LA SRA. COORDINADORA DEL SERVEI INSULAR DE
FAMÍLIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
(Immacula Granell i Cebolla):

Bé, quant al tema sobre la importància o el tipus de família,
família tradicional o no, i els drets dels fillets, bé, no faria una
distinció entre família tradicional o no. És evident que les
famílies com menys problemes tenen més respecten els drets
dels fillets, això és evident. En una família com més persones hi
ha per educar els fillets, un pare, una mare, els padrins, una
família rica,  que a més no tenen doblers, que a més tenen... una
casa ja pagada, tenen una bona relació, s’estimen tots, per
suposat que és molt més fàcil. És molt més fàcil aquesta situació
que altres situacions, que una mare sola, que ella hagi de
treballar, després hagi d’alimentar el seu fill, que hagi d’aixecar-
se de matí, és molt més fàcil. Això no vol dir que en un cas es
respectin més els drets que als altres. Hi ha famílies formades
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també per pare, mare i per tota la família extensa que tenen
molts problemes o bé perquè no s’estimen o bé perquè un dels
dos és alcohòlic o bé perquè un té problemes de salut mental o
perquè té alguna malaltia degenerativa i no pot ajudar
suficientment els seus fills... 

O sigui, l’atenció dels drets dels menors depèn també dels
problemes que tinguin els progenitors i del suport que tinguin,
com més familiars extens tens que et puguin ajudar, donar
suport idò millor podràs atendre els teus fills. Això és evident.
Nosaltres quan donam els cursos... i a una cosa a la qual em
dedico és a fer formació a solAlicitants d’adopció i sempre
expliquem a les famílies que els problemes a l’hora de tenir un
fill adoptat van en gradació depenent del tipus de família. El
menys complicat per adoptar un fill és aquella família en què hi
ha un pare, una mare sense fills i que a més no els poden tenir,
no és que hagin decidit no tenir-ne, sinó que no en poden tenir.
Aquesta és la situació més clara i més fàcil, després les coses es
van complicant. Si és una dona tota sola és més complicat, si ja
hi ha fills biològics és més complicat perquè el fillet adoptat no
només s’ha d’adaptar al pare i a la mare sinó que s’ha d’adaptar
també al fill biològic. Si té fills adoptats anteriorment idò també
es complica. O sigui que depèn molt de la situació de cada una
de les famílies. I per suposat té molt a veure la situació
econòmica, la situació social i el viure més o menys tranquil,
no?, a l’hora de poder respectar els drets dels fillets.

Quant a si la familia ha dejado de ser la única formadora,
aquí sí que hi ha una part que hauríem de recuperar i és que sí
que és veritat que abans la família era l’única formadora i
tampoc no era el millor, perquè també està bé que l’escola formi
i que formi la televisió i que formi la societat, però el problema
que ens trobem és que hi ha moltes famílies -i cada dia més- que
es desautoritzen elles mateixes i que deixen l’educació dels fills
en mans dels altres. Entonces, “voy a la escuela y el maestro
tiene la culpa de mi hijo porque tal y porque cual” i després el
duc al psicólogo para que me lo arregle, “aquí traigo al niño
para que me lo arregle” y a lo mejor al psicólogo en lugar de
llevarlo yo lo lleva la señora que tengo en casa.  Sí que això
són desautoritzacions de la mateixa família i sí que la família
s’hi ha d’implicar, s’ha d’implicar en l’educació dels seus fills.

Si n’hi ha més o menys que abans?, tampoc no ho sé.
Tampoc no ho sé, segur que abans també hi havia famílies que
no es dedicaven massa a l’educació dels seus fills, no? El que
passa és que abans les coses eren com a més fàcils perquè -com
deia Salvador Cardús- abans els fillets anaven a dormir a l’hora
de dormir i ara, qui sap quina és l’hora de dormir? Hem de
preguntar al psicòleg quina és la millor hora per anar a dormir,
hem de preguntar-ho al mestre, ho hem de preguntar als senyors
aquells que fan la programació de televisió, pobrets, quina és la
millor hora per anar a dormir? Tal vegada feim que hi
intervingui massa gent, no? L’hora d’anar a dormir és l’hora
d’anar a dormir. Punt. L’hora que han d’anar a dormir tots els
fillets. I així en tot.

LA SRA. CAP DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA (Maria Cabrisas i Pons):

Jo voldria afegir una cosa. Hi ha un canvi social important,
tots feim feina i crec que també a nivell de l’Administració la
flexibilitat laboral s’ha de tenir molt en compte. Ma mare té 88
anys i diu que els fillets són com són perquè a les cases no hi ha
ningú. Crec que és molt important, ja que ens toca a tots fer
feina, que hi hagi aquesta flexibilitat, que hi hagi la possibilitat
que des de l’Administració es donin aquests recursos, des de
l’Administració, des dels sindicats, des dels empresaris, perquè
crec que això podria ajudar molt més que a les cases hi hagués
més gent. Pensin que hi ha un tant per cent molt important
d’alAlots de primària, no dic de secundària de primària, que
dinen tot sols. Això, a secundària, aquest tant per cent
augmenta. 

A més hi ha un plantejament que sempre que ens dirigim des
del Servei de Drogodependències a les famílies també
plantejam, quantes hores fa un adolescent amb els ulls oberts a
casa seva? Poquíssimes, perquè estam a la societat aquesta de
fer, de fer i de fer. Estamos en el hacer y no en el ser, com diria
Erich Fromm, aquest senyor tan important i tan famós a nivell
de la llibertat i de la sociologia que ha anat plantejant, no? Per
tant, crec que aquesta flexibilitat laboral l’haurem de tenir molt
en compte dins aquest segle que ja, Déu n’hi do!, l’avançat que
estam en el segle XXI, ja hi som de ple.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Si algun altre diputat o diputada vol
intervenir... no. 

Idò, agraïm la presència de les senyores Cabrisas i Granell
i com que no hi ha cap assumpte més queda esgotat l’ordre del
dia. 

Aixecam la sessió. Bones tardes.
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