
Les necessitats no materials de la infdncia,
fonament de la seva proteccio

En el marc de la commemoraci6 delvintE aniversari de la Convenci6 de les Nacions unides
sobre els Drets de l'lnfant,la Comissi6 de la Infencia de Justicia i Pau i la Fundaci6 PereTarr6s
han promogut una reflexi6 conjunta sobre les necessitats no materials de la inf:lncia, com
una contribuci6 m6s, unida a les moltes iniciatives que s'han suscitat amb aquesta avinente-
sa, per fer m6s efectiva l'aplicaci6 d'aquesttext bAsic.

Destaquem entre aquestes iniciatives la Crida Mundial a Favor de la Infincia, promoguda
pel BICE (Buteou lntemotional Catholique de l'Enfance), que fou presentada p[blicament a
Ginebra el 4 de juny de zoo9.

A Catalunya, l'Observatori dels Drets de la Infdncia del Departament dAcci6 Social i Ciutada-
nia de la Generalitat ha dif6s un manifest titulat Compromis vers la infincia, en el qual de-
mana a tots els agents implicats que"vetl l in pel benestar de l ' infant icontribueixin a millorar
les seves condicions de vida i el seu desenvoluDament'l

Un grup de professionalsrens hem reunit perdebatre la naturalesa de le5 necessitats no ma-
terials de l'infant, entenent-les com un dret huma, i mirar d'establir per qud cal potenciarles.
quin6s responsable ien quines condicions s'han de complir- Aquestes reunions han tingut
l loca la seu de la Fundaci6 Perelarrds ies van €loure al monestir de Montserrat.

' El Eup de rctlexi6 ha estat fomat pe. les peronee seqijents: Frcd€ric 3as6, iaume Cela, Jodi Cor5, Araceli Lrzaro, Trus Mo6ta, Came
Panch6n,Aleix Puiggalilosep Or olPujol, Mdia Urmeneta, SietunVanisrendael,CameVidaliJesnsVilal
Elgrupde redacci6l'han inteqnt les p€Eoner segijenis:lodicois (se.reia delaComissi6delalhfenciadeluniciaipauiEx-Adjuntal
s'ndi. peralsinfanis),Ara.ellLrzarc (s<rer:'ia de l'Obseruaiori dels DEtsdela hftncia), Aleix Puiggala (Monjo de Monteedat, ex.oor
dinadorde orea <ivih de lAjuntahehtde sarceloha), ^4a.ia Umenera (Mesta d Escola dbmbit hospitala )ilesns!4lar(professordela
.acJha ldpr 'ebd l l \o ( 'd l rFdu,d !  r i \o { ia loq"  laa . i  UR .



Qud s6n les necessitats no materials?

Les necessitats no materials de la inf)ncia s6n una part fonamental del seu desenvolupa-
ment integral. lmpliquen tenir present l'infant en Ia seva totalitat, ja que estan al fons de
les seves grans necessitats, i s6n un component bisic de qualsevol activitat a favor de la
inf:rncia. Ara bi per la seva naturalesa menys tangible.les necessitats no materials poden
semblar dificils de pressentir i d'identificar. Aixd demana que els adultt que s6n referents de
l'infant, tinguin una especial conscidncia, reflexio, disposici6 i voluntat per promoure acci-
ons amb lbbjectiu de satisfer-les iestimular-les.

Les necessitats no materials dels infants s6n necessitats reals. I ens preguntem si, en el marc
d'aquestes necessitats, no es pot parlar de drets espirituals. El dret no ho pot protegir tot.
hi ha drets que la llei no pot regular de manera imperativa. Per tant, 6s una qiiesti6 de 5en-
sibilitat personal i correspon a professionals, organismes i institucions de vetllar per ferlos
evidents ipotenciar-|os. No obstant aixd, la dimensi6 espiritual d5 mencionada en quatre
dels articles de la convenci6. L?rticle 17, que es refereix al dret civil d'acc€s a la informaci6,
parla de"benestar social, espirituali moralde l'infantl i els articles 23 (sobre els infants amb
disminucions fisiques o psiquiques), 32 (sobre el treball infantil) i 27 (sobre un nivell de vida
adequat), al.ludeixen al desenvolupament cultural, espiritual, moral o social.

Pel que fa a l?rticle 27, els comentaristes diuen que "l?rticle deixa clar que, a fi dbbtenir un
nivell de vida adequat, no n'hi ha prou amb satisfer les necessitats bdsique5'i El principi pri-
mer de la Declaraci6 de cinebra (r924) ho havia dit amb una gran simplicitat "llinfant ha de
poder desenvolupar-se d'una manera normal, materialment i espiritualment". Es important,
doncs, nodrir no sols materialment, sin6 tambe e5piritualment, fins itot en els moments
critics, quan normalment es posa m6s ltmfasi en le5 necessitats de supervivencia, Sovint
els pailos en vies de desenvolupament poden tendir a prioritzar els drets de supervivancia
per davant dels drets espiritualt tot i que aquests ajudaran a sobreviure I'infant en aquelles
circumst;ncies i en elfutur, iaixd mateix es pot donartamb6 en fer front a situacions de risc.
D'altra banda, es produeix la paradoxa que en les societats desenvolupades, on tedricament
les necessitats materials ja estan cobertes, alld material continua sent prioritari, en detri-
ment, massa vegades, d'un treball efectiu al voltant de les necessitats no materials.

Aquesta reflexi6 no 6s nova. El BlCEja va abordar el tema despr6s de lAny Internacional de
l'lnfant (1979). Tot ique la Convenci6 no cont6 cap definici6 de dret espiritual, per al BICE, en
ef seu programa f'rnfa nt i elbuit espititual,la dimensi6 espiritual6s"la capacitat, especifica de
l'home, de superar elfet material i econdmic, amb una recerca d'identitat fonamental que
d6na un sentit a la vida'l I a la ja esmentada Crida Mundial a Favor de la Infincia, en lhpar-
tat 10, diu: "Ens proposem d'adoptar un enfocament renovat sobre l'infant que tingui en
compte les necessitats mds profundes i alhora el seu dret a la vida i a un desenvolupament
integral, comprenent-hi l'espiritual'i

No voldriem utiliuard'una manera confusa, indistintament, les expressions drets espirituals,
dimensi6 religiosa, dimensi6 espiritual o necessitats no materials.Tot i la dificultat de definir
la dimensi6 espiritual, no hem de renunciar a donar lbportunitat als nostres infants de crdi-
xer amb un sentit de transcendancia, Creiem que tamb€ e5 pot parlar de la part espiritual
com d'un dret hum;.

Els drets espirituals, que no s6n elsdrets religiosos -tambd recollits a la Convenci6-, estan
relacionats amb lavida is6n humanament univer5al5,fan referdncia a unescapacitats huma-
nes innates. Els drets religiosos es refereixen a unes opcions humanes. fespiritua litat fa refe-
iancia a alld que 6s impalpable, intim i personal, al mds profund de la persona, a questions



emocionals, morals i cognitives: discerniment, creixement moral, sentjt etic en el sentit m6s
ampli (fent distinci6 entre el sentiment etic i les diferents morals especifiques que formen
partde les creences). L'espiritualitat es relaciona amb elsvalors ielcreixementde la persona
i determina la seva manera de viure. L'esperit implica anticipaci6 i conscidncia; toca la iden-
titat de la persona que ho 6s en tant que incorpora al seu 6sser el sentit del transcendent.

Segons el Comitd dels Drets de l'lnfant, per exemple, en l'exercici del dret a una informaci6
adequada que reconeix l?rticle 17,"no s'ha d'exposar Ia identitat de I'infanti lelmencionat
article 27 de la Convenciq sempre segons els comentaristes, esti relacionat amb tots els
drets civils, que tracten de la identitat ide leducaci6. Asseguren la dignitatde l'infant.

Pertot aixo, recollint ivalorant el sentit de les propostes que des d')mbits diversos s'han fet
i es fan en aquest aniversari per a una mobilitzaci6 renovada a favor de la infincia, oferim
amb tota simplicitat el resultat de la nostra reflexi6.

r. PER QUE cal potenciar aquests drets?

La satisfacci6 de les necessitats no materials de l'infantforma partd'un concepte de protec-
ci6 que s'ha confgurattenint present, cada vegada mds,l'infant com a persona, ipossibilita
arribar a esdevenir precisament m6s persona des de la promoci6 de la dimensi6 relacional,
l'afectivitat i l'emotivitat. Aquests s6n elements importants iemergents en el m6n actual,
especialmenten la nostra societat occidental, molt materialista.on predomina eltenirenlloc
de la construcci6 delser.

La promoci6 d'aquests drets 6s un component indispensable de l'aplicaci6 de la Convenci6,
El ComitE dels Drets de l'lnfant demana als estats membres oue l'informin, entre d?ltres
aspectes, de les mesures adoptades per afavorir el desenvolupament espiritual. Atendre les
necessitats no materials de I'infant referma la vi5i6 integral que la Convenci6 ens d6na de
l'infant. El component espiritual de la creixenea de l'infant pot simbolitzar lhspecte qualita-
tiu de l'acci6 protectora, iaquesta es projecta no dnicament sobre Ia infancia en ri5c, sin6
sobre tota la inftincia.

z, QUI ha de desenvolupar aquestes capa<itats?

La Convenci6 ens presenta una visi6 nova de l'infant i una visi6 nova de l'adult/a, un adult
que creu en l'infant i experimenta el goig pel seu progr6s.

Les crides a qud m6s amunt hem fet referencia han sabut identificar que I'adult de la Con-
venci6 s6n les mares, els pares il'entorn familiar proper, perd tamb6 tots els professionals
de la infincia, els poders piblics, la societat civil organitzada i la ciutadania en general. En
aquest sentit, la formaci6 i les condicions de treball dels i les professionals de la infincia en
tots els;mbits ielsuporta lesfamilies s6n clau pera la consecuci6 d'aquest objectiu. Perqud
aixd sigui possible, cald*r clarificar el concepte de prioritat pressupostiria, que ha de figurar
en tota normativa i politique5 d'infincia.

Tots els adults que treballen pera la infincia han de condixer les necessitats no materials de
l'infant; perd no n'hiha prou amb condixer-leq hiha d'haveruna disposici6. Aquesta disposi-
ci6 s'ha de fomentar i educar. Pertenir present l'infant en la seva totalitat lical, a lhdult, una
formaci6 que afini idesvetlli la seva sensibilitat.



Cal que prenguin conscidncia de la complementarietat de tots els agents i de la necessitat
delconcurs re5ponsable de totes les parts. Tots els adults s'han de sentir corresponsables de
la creixenea espiritual de l'infant. Aixd requereix una actitud oberta per reforcar-5e recipro-
cament, perd tamb6 per superar les interferdncies i fins i tot suplir lhbsdncia d'alguns d'ells
quan sigui necessari.

fadult/a ha de saber fer una doble i simuhenia adaptaci6 per integrar en un sol acte les ne-
cessitats materials i les no materials. De fet, tota persona adulta 6s educadora. Es aleshores
que l'escolta de l'infant pren tota la seva significaci6.

S'ha de canviar la mirada adulta. Hem de partirde la idea que la persona adulta ha d'assumir
la seva responsabilitat sobre la persona que ds l'infant.

3. QUE cal potenciar?

Dins d'aquest projecte, al nostre entendre, el que caldria promoure, protegir i alimentar s6n
unes capacitats espirituals b:lsiques: la possibilitat de meravellar-se; de viure experidncies
personals de joia; de posseir un sentiment de serenitat interior que propicii quan calgui,
l'elaboraci6 dels sentiments de dolor i pardua; d'6sser conscient de la relaci6 amb els altres
i predisposarJo a crear vincles amb els essers humans ifins itot amb les coses. Caldria crear
les condicions perfer-lo gaudir de la dimensi6 contemplativa ide transcenddncia.

S'haurien d'afavorir les capacitats cognitives i ling istiques; tambd la conscidncia, la interF
oriEaci6. la reflexi6; en definitiva, despertar el seu jo mds personal i intim, les seves capaci-
tats emocionals ide raonament. En definitiva, tenir una sensibilitat moral, saber commou-
re's, sentir empatia, gaudir del sentit de l 'humor que el disposi, quan sigui el moment a 5er
resilient adquirir la dimensi6 relacional, saber-se posar al servei dels altres i desenvolupar
actituds dialdgiques. Aixi mateiL afavorir un sentit afectiu tant com un sentit de la bellesa;
complaure's en alld petit alld gratuil. Ferlo capac d'entusiasmar-se.

Itotaixd sen5e caure en idealismes o sentimentalismes fecils, que descoratjarien tantl'infant
com la persona adulta.

4. COM s'ha de fer?

La responsabilitat de la persona adulta ds crear les condicions favorables per al desenvo-
lupament espiritual de l'infant. Ha de fer l'esfore de concretar i manifestar la necessitat de
treballar els seus drets espirituals.

El desenvolupament espiritual de l'infant no es pot deixar a l'atzar. No 6s un luxe. Cal crear
les condicions perqud es produeixi,ja que ds un dret que td. Tot adult, insistim-hi, n€s res-
ponsable; perd hiha una obligaci6 especial per als professionals i perals poders p(blics: els
primers han d?xemplificar en la seva prectica quotidiana aquesta cura pels drets espirituals;
als segons, els pertoca establir tot alld que pot afavorir aquesta creixenea espiritual de l'in-
fant, ifins i tot recordar als altres agents com s'hihan de comprometre,de la mateixa manera
oue els corresDon donar a condixer la Convenci6 tant a infants com a adults. Pero
tots els altres agents n'han de ser solidaris: han de recordar que ds per a tota la inf)ncia, en risc
o nq ique nos'ha dhbandonar mai. nien els moments dificils, Janusz Korczak, elgran pedagog
polonds mort aTreblinkajuntament amb els infants delseu orfenat va saberfer-ho aixi



La creixenca espirituald'un infantquedarA afectada sids objecte de vloldncla, d'abris o d'ex-
plotaci6, o si viu en la pobresa; un infant sense amor dificilment podra conrear els valors
espirituals. Le5 necessitats no materials de llnfant nomds Doden fer-se efectives si es t6 un
concepte amplide protecci6. Un infantsense infincia, perdir-ho aixi, dificilment podri gau-
dir d'experiincies personals de joia o de serenitat interior.

|]adult ha d'aprendre a detectar d'una manera personalitzada les necessitats no materials
dels infants a travds de l'escolta. Es tracta de resoectar els ritmes i els temDs de la inftncia, i
valorar la necessitat de temps, de calma, de pausa, en un clima de profunda estimaci6 edu-
cativa, respectant les exigencies icaracterfstiques del moment que viuen personalment i
socialment els infants.

La millor manera d'escoltar l'infant, amb independdncia de la seva situaci6 social ifamiliar,
ds promoure la seva participaci4 que 6s un element constitutiu de la seva identitat. Per
aquesta rad had'anar m€s enlli de lbrganitzaci6 materialde la vida quotidlana, ha de poder
anibara la intimitat de llnfant i a la seva transcendAncia.
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