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etit però prou es-
pavilat, el Rei
Petit passa per
Menorca per
deixar-nos un re-

gal important. Són els
Drets del Fiet Hospitalit-
zat. Amb el recolzament
de nombroses associa-

cions de pediatria del món, és el docu-
ment que recull els drets de tot fiet que
neix a un hospital, que hi està ingressat,
o que sol·licita atenció en un hospital o
en un centre de salut. Vet aquí aquests
drets:

Tot fiet té dret a la vida, sense cap discri-
minació, i també té dret a una mort digna i
en companyia de la família. Té dret a ser
considerat subjecte de drets i com un ésser
humà íntegre en tots els aspectes. Té el dret
a romandre junt a la mare des del moment
del naixement i a rebre el pit tan aviat com
sigui possible. Té dret a rebre explicacions
adequades sobre les cures que necessita, a
què els pares n’estiguin prou informats i a
què participin de manera activa en les cu-
res i en les decisions mèdiques. El fiet té
dret a no ser objecte de proves o assajos clí-
nics sense el consentiment informat dels
pares. Té dret a rebre protecció davant les
situacions traumàtiques que es puguin evi-
tar o que siguin derivades de pràctiques
administratives o organitzatives inadequa-
des.

El fiet té dret a rebre assistència mèdica i
d’infermeria cada cop que en necessiti i
tantes vegades com calgui, i sense distinció
de cobertura social. Té dret a rebre totes les
cures que siguin necessàries i que estiguin
disponibles, i a què s’utilitzin tots els re-
cursos terapèutics disponibles, de personal
i d’infraestructures, que siguin necessaris
per a la curació o la rehabilitació.

Té dret a no patir una hospitalització
evitable o innecessàriament perllongada, i
té dret a la companyia d’almenys un dels
pares durant l’ingrés. Té dret a rebre
tractament per no haver de patir dolor.
Té dret a mantenir l’escolarització du-
rant el temps que estigui ingressat i a
gaudir d’estones de recreació. Té dret
a tenir informació sobre el pronòstic
de la malaltia. Té dret a rebre recol-
zament espiritual i religiós segons
les pràctiques de la família. Té
dret a la confidencialitat de les
dades recollides verbalment o
que estiguin enregistrades a
la història clínica. Tot fiet té
dret a ser respectat pel
mitjans de comunicació. I
a gaudir de tots els drets
de la Convenció sobre
els Drets dels Infants.

És un regal impor-
tant, efectivament, i
una eina útil per
avaluar la situa-
ció a Menorca.
Rebut aquest re-
gal, ara és mo-
ment de refle-
xionar sobre si
tots els drets
d’un fiet són
c u ro s a m e n t
respectats a
l’Hospital Ma-
teu Orfila, a
les institucions
de sanidad pri-
vada i als centres de
salut de l’illa. O si, per
contra, hi ha drets que no reben
prou atenció. Envers els fiets, tothom
ha de procedir amb les mateixes atencions

que voldria per als fills,
o per a sí mateix. I ca-
dascú ha de tolerar
tanta cosa dels pa-
cients com els pacients,
discretament, li toleren.

Els drets de la infàn-
cia necessiten més
atenció que els drets

de les persones
adultes. Perquè un

adult, llevat de
les excepcions

que confir-
men la regla,
pot defen-
sar-se i re-
clamar els
drets que li
pertoquen.
Però un fiet,
d’una banda,

òbviament no
té aquesta ca-
pacitat i,
d’una altra, és
força més
fàcil apagar la
veu d’un in-
fant, encara
que tingui
raó. Vet aquí
un episodi de
la història eu-
ropea que
il·lustra la
qüestió: en

1911, a Gales va
començar una

vaga d’alumnes
que es va estendre

ràpidament a les escoles
de 62 pobles. Els fiets marxaven

pel carrer reclamant l’abolició dels deures i
dels cops de bastó, més calefacció, menjar
gratis, menys hores lectives i la possibilitat
d’abandonar l’escola abans de terminar els
cicles prevists. La vaga va ser brutalment
controlada.

A casa, el franquisme no promovia gaire
l’educació infantil: en 1940, el pressupost
per educació era del 5,5% mentre que a An-
glaterra, Estats Units i la Unió Soviètica,
per exemple, superava el 20%. Deu anys
més tard, quan la Convenció sobre els
Drets dels Infants ja reconeixia el dret a
l’educació, el percentatge per a educació
dels prossuposts generals d’Espanya tan
sols havia pujat al 7,83%. A mitjan segle,
prop del 5% dels fills de la classe acomoda-
da no anaven a escola, mentre que no hi
anava el 30% dels fiets de les classes hu-
milds.

És evident, per tant, que molta cosa s’ha
fet en matèria de drets infantils, tant en la
teoria com en la pràctica. Però en aquesta
qüestió, ni en cap altra relacionada amb la
infància, els éxits aconseguits no són argu-
ments vàlids per deixar el camí dels drets
infantils. És a dir, molta cosa s’ha fet, però
encara falta molta cosa a fer. Fins i tot a Me-
norca: convido que tothom miri al voltant i
observi si realment hi ha prou respecte pels
drets infantils.

I si fa dues setmanes comentava que la
salut és el millor regal del Pare Noel per al
Nadal, ara el millor regal dels Reis és
l’oportunitat de reflexionar sobre els drets
d’un fiet en matèria d’educació, de salut,
etc. I aprofito per avisar que seré fora un
temps per desenvolupar un projecte d’estu-
di i feina alternativa: són il·lusions ne-
cessàries, la dèria de cadascú. Però conti-
nuaré escrivint. Perquè ens poden retallar
els drets, però no ens poden retallar ni la
raó ni la paraula.

El gran regal del Rei Petit
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Tres en raya
 � ¿Tiene razón el Gobierno al discrepar de la decisión del Consejo General del Poderl Judicial de no aumentar la
sanción al juez del «caso Mari Luz»?
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Vicente Enguídanos

Joan
Puigcercós.

ara ocultar sus vergüenzas, el Ejecuti-
vo vuelve a invadir los otros poderes
del Estado con una actuación despro-
porcionada. Siquiera todos los jueces

afines cuestionaron la sentencia y ninguno
ha apoyado la reacción de un Gobierno que
quiere ganar siempre, jugando al trile con
duros de Sevilla. Juzgar al juez, usándolo
como chivo expiatorio y pantalla de una ad-
ministración de justicia catatónica, es ma-
quiavélico y soez. La calificación de la falta
no mejorará la eficiencia contra el delito, por
lo que nuestras hijas siguen en peligro.

� Patxi López, líder del PSE:
«A Ibarretxe le han podido
más las prisas que preservar
la singularidad vasca».

� Rosa Díez, líder de UPyD,
(ante las elecciones
gallegas y vascas): «Vamos

a colarnos en los dos
Parlamentos».

� Joan Puigcercós,
presidente de ERC: «El
modelo de financiación
autonómica presentado no
es el de Solbes, es el de

Manuel Chaves».

� María Teresa Fernández de
la Vega, vicepresidenta del
Gobierno: «Contra la
violencia no hay armas más
poderosas que la ley y la
palabra».

Tienemuchosmotivos
Antonio Garcia de la Rosa

azón no, pero motivaciones
muchas.Discrepando intenta:
Ocultar el desastre ministerial
de Bermejo que ha llevado a la

justicia a la más desastrosa de las si-
tuaciones, sin medios para poder fun-
cionar; y dejar contento al padre de la
niña al que vaya usted a saber que
clase de venganza contra el juez le
prometió Zapatero Ni el, ni Bermejo,
que llegó para luchar también contra los
hijos deberían permanecer por inútiles
ni un día mas en su cargo.

Justicia injusta
Miquel Munar

unque una de las características de la democra-
cia, es la separación de poderes ( judicial, políti-
co y legislativo), en España no siempre es así.
El gobierno parece no acostumbrarse a no in-

fluir sobre los jueces. En este caso el comportamiento
del Consejo Gral del Poder Judicial, demuestra que en
demasiadas ocasiones la justicia se equivoca. La dife-
rencia entre los poderes político y legislativo y el judi-
cial estriba que en los dos primeros los podemos susti-
tuir cada cuatro años, si se demuestran incapaces. En el
Judicial tenemos que tragar aunque su ineptitud y pre-
potencia sean insultantes. En una empresa cualquiera, o
en otra profesión, esta ineptitud se paga con el despido.
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