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Sessió Ordinària del dia 8 de setembre del 2001

El dia 8 de setembre del 2001, dissabte, es
reuneix al Santuari de Na. Sra. de Meritxell, en
Sessió Ordinària convocada d'acord amb allò
que estableix el Reglament de l'Assemblea i
amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del
Consell General núm. 16/2001, que és el
següent:

M. I. Sr. Marc Pintat Forné
M. I. Sra. Clara Pintat Rossell
M. I. Sr. Emili Prats Grau
M. I. Sra. Maria Lluïsa Puig Montes
M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sr. Roc Rossell Dolcet
M. I. Sr. Guillem Valdés Alemany

Punt Únic: Informe de la Comissió
Permanent sobre els afers tractats fora
període de sessions.

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat les
absències dels M. I. Srs. Josep Àngel Mortés
Pons i Josep Dallerès Codina, per trobar-se fora
del país amb motiu d'una conferència
internacional de la Unió Interparlamentària, i
també del Sr. Antoni Riberaygua Sasplugas per
trobar-se fora del país.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència del
M. I. Sr. Francesc Areny Casal, síndic general
s'ha procedit a comprovar la presència dels
membres, que ha quedat registrada d'acord
amb la relació següent:

També hi és present el M. I. Sr. Marc Forné
Molné, cap de Govern, acompanyat dels M. I.
Srs. Juli Minoves Triquell, ministre d'Afers
Exteriors; Pere Cervós Cardona, ministre
d'Educació, Joventut i Esports; Enric Pujal
Areny, ministre de Turisme i Cultura; Olga
Adellach Coma, ministra d'Agricultura i Medi
Ambient; Mireia Maestre Cortadella, ministra
de Finances; Mònica Codina Tort, ministra de
Salut i Benestar; Jordi Visent Guitart, ministre
de Justícia i Interior; Jordi Serra Malleu,
ministre d'Ordenament Territorial, i Miquel
Àlvarez Marfany, ministre d'Economia.

M. I. Sr. Miquel Alís Font
M. I. Sr. Francesc Areny Casal
M. I. Sr. Josep Areny Fité
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Olga Benazet Dolsa
M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre
M. I. Sr. Jordi Daban Alsina
M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré
M. I. Sra. Olga Forné Angrill
M. I. Sr. Patrick García Ricart
M. I. Sr. Josep Garrallà Rossell
M. I. Sr. Marcel Llovera Massana
M. I. Sr. Esteve López Montanya
M. I. Sr. Antoni Martí Petit
M. I. Sr. Jordi Mas Torres
M. I. Sr. Daniel Mateu Melción
M. I. Sr. Joan Monegal Blasi
M. I. Sr. Càndid Naudi Mora

Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell
General.
(El Sr. Marcel Llovera Massana, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 9.10h)
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El M. I. Sr. Síndic General:

Sessió Ordinària del dia 8 de setembre del 2001

titularitat pública i en particular de la televisió
andorrana pel tractament informatiu de la
visita de Monsenyor Joan Enric Vives Sicília, al
Consell General.

Moltes gràcies.
Abans de donar lectura de l'ordre del dia voldria
dir que és per a mi molt emotiu presidir aquesta
Sessió Ordinària del Consell General que
celebrem avui, aquí, a Meritxell per primera
vegada des de l'aprovació de la Constitució i per
acord unànime de la Junta de Presidents per
commemorar el 25è aniversari d'aquest
Santuari i afegint-se, així, als actes de celebració
d'aquesta diada nacional tan especial per a tots
nosaltres.

Durant la segona reunió, els Srs. Jaume
Bartumeu Cassany, Josep Dallerès Codina i
Josep Garrallà Rossell, van deixar constància de
la seva queixa en el marc de l'anàlisi de les
incompatibilitats dels consellers generals, al
entendre que algun d'ells no ha tramès la
informació complementària que al seu dia en
data de 14 de juny la Comissió Permanent els va
sol·licitar.

Avui, aquest Santuari ens acull en aquesta sala
del Consell General tal i com ho havia fet
tradicionalment durant molts anys amb els
nostres predecessors. Recuperem, en certa
manera, la tradició que no hem de deixar en
l'oblit, i que podem reprendre sempre que ho
creguem convenient, o que la importància de
l'ocasió així ho aconselli.

Aquesta reunió també va servir per donar per
finalitzats els treballs de la Comissió Permanent
i aprovar el present informe.
En aquests termes queda redactat l'informe que
la Comissió Permanent eleva al Ple del Consell
General.
El M. I. Sr. Síndic General:

Sense més preàmbul, a continuació demanaré
al secretari que doni lectura de l'ordre del dia...

Moltes gràcies.

(El M. I. Sr. Marcel Llovera llegeix l'únic punt
de l'ordre del dia)

Acabat, doncs, l'ordre del dia permeteu-me que
abans d'aixecar la sessió en ocasió de la
celebració del 25è aniversari d'aquest Santuari
formuli per acord unànime de la Junta de
Presidents
una
declaració
institucional
consistent en l'adhesió del Consell General al
Manifest a favor de la infància que promou
UNICEF i Nacions Unides.

... Moltes gràcies.
Passem, doncs, directament a l'únic punt de
l'ordre del dia.
Sr. secretari si voleu donar lectura de l'Informe.
El M. I. Sr. Marcel Llovera :

La infància i la joventut són l'esperança en el
futur per a un país pròsper en la seva economia
i en la seva societat, complint el nostre deure
hem d'intentar protegir els drets dels infants i,
especialment en l'educació, com un dels pilars
bàsics de qualsevol societat moderna i
avançada.

La Comissió Permanent d'acord amb el que
disposa l'article 37.6 del Reglament del Consell
General té l'honor de donar compte al Ple dels
afers tractats i de les decisions adoptades fóra
període de sessions. Durant aquest període la
Comissió Permanent s'ha reunit els dies 2 de
juliol i 31 d'agost i els afers tractats han estat els
següents: el decurs de la primera reunió de la
Comissió Permanent va analitzar les possibles
incompatibilitats dels consellers generals en
compliment del que estableix l'article 37.2 del
Reglament del Consell General.

En aquest mateix mes de setembre, una
representació dels joves andorrans participarà a
Nova York en l'assemblea especial sobre la
infància a Nacions Unides. Sens dubte, serà una
experiència enriquidora però que ha d'anar més
enllà i deixar sentir les veus sobre les seves
inquietuds i els seus projectes per assegurar la
nostra contribució a un món millor. Per tant,
Considerant el moviment global que promouen
Nacions Unides i UNICEF a favor de la
infància; reconeixent la importància capital que
tenen els infants en la nostra societat;
conscients de la necessitat de dotar als nostres
infants de les màximes proteccions possibles
per una millor educació; coneixedors de la
celebració d'una assemblea general sobre la

En segon lloc, es va informar als presents dels
temes tractats en l'audiència mantinguda pel
síndic general i el cap de Govern, amb el
copríncep francès.
Darrerament, i en aquesta mateixa reunió, la
Comissió Permanent va acordar trametre una
carta al director de Ràdio Televisió Andorrana
SA deixant constància de la queixa de la
Comissió Permanent en relació al tracte
informatiu dels mitjans de comunicació de
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infància a les Nacions Unides; entenent que
cada un de nosaltres i totes les institucions hem
d'aportar el màxim suport pel desenvolupament
d'una infància més sana, el Consell General,
mitjançant aquest acte, s'adhereix a la
declaració relativa al moviment global a favor
de la infància.
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necessari que tots els infants gaudeixin de
l'ensenyança bàsica obligatòria, gratuïta i de
bona qualitat; Eliminar els danys i l'explotació
de la infància: tots els actes de violència,
explotació i abús contra els infants són actes
intolerables i han d'eliminar-se; Protegir els
infants de la guerra: és necessari protegir als
infants dels horrors dels conflictes armats;
Contra el virus de la SIDA: és necessari protegir
a la infància i a les seves famílies de l'efecte
devastador del virus; Lluitar contra la pobresa:
invertir en els nens. Reafirmem la nostra
promesa de trencar el cicle de la pobresa en una
sola generació, convicció de què la reducció de
la pobresa ha de començar pels nens i per la
realització dels seus drets; Escoltar als nens:
considerant que els nens són ciutadans molt
valuosos que poden ajudar a crear un futur
millor per a tots, hem de respectar el seu dret a
expressar-se i a participar en l'adopció de les
decisions que els afectin; Protegir la terra per
als infants: hem de preservar el nostre planeta
per promoure el desenvolupament dels nens i a
la vegada promoure el seu desenvolupament
preservant el nostre planeta.

Demanaré, a continuació, al Sr. secretari de
voler donar lectura del Manifest.
El M. I. Sr. Marcel Llovera :
Fa onze anys en la cimera mundial a favor de la
infància, els dirigents del món van prendre el
compromís de fer una crida urgent i universal
per un millor futur pels nens.
D'ençà s'han fet progressos considerables, tal
com s'indica en l'informe del secretari general,
sota el títol: "Nosaltres els nens". S'han salvat
milions de vides joves, assisteixen a classe més
nens que mai, i s'han preparat importants
convenis per protegir els infants de l'explotació.
Malgrat aquests progressos, ha resultat difícil
garantir un futur millor per a tots els nens; els
avenços generals no han estat a l'alçada de les
obligacions nacionals ni
tampoc
dels
compromisos internacionals.

Gràcies.
El M. I. Sr. Síndic General:

Com Estats membres i signataris de la
Convenció sobre els drets de l'infant, afirmem la
nostra obligació de defensar els drets de tots els
nens per mitjà de plans nacionals i de
cooperació internacional.

Moltes gràcies.
S'aixeca la sessió.
(Són les 9.25h)

Cada un de nosaltres té la possibilitat de canviar
el món dels nens. Es presenta davant de
nosaltres l'oportunitat històrica de ratificar les
nostres obligacions posant en marxa un
moviment mundial a favor dels nens, que
s'inspira en l'instrument dels drets humans més
ratificat de la història.
Per la present instem a tots els membres de la
societat que es comprometin amb nosaltres a
respectar els principis següents: Els infants han
de ser els primers: en totes aquelles iniciatives
donarem prioritat als interessos superiors dels
infants; No excloure cap nen: tots els infants
neixen lliures i tenen la mateixa dignitat i els
mateixos drets, és necessari eliminar totes les
formes de discriminació envers ells; Tenir cura
de tots els nens: la supervivència i el
desenvolupament dels infants són l'eina
fonamental del desenvolupament humà, no
s'han d'escatimar esforços per aconseguir que
els infants tinguin la millor base possible per a
la seva vida futura; Educar a tots els nens: és
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