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Presentació 

Asun Llena i 
Caterina Lloret* 

Ens han demanat que en 
aquesta edició de Temps d'Educa
ció es presenti una qüestió difícil, i 
pel que sembla incomoda, que so
brepassa els idealismes pedago
gics destinats als «sants inno
cents» i ens situa més enlla de cer
tes omnipotencies tecniques que 
semblen voler reduir qualsevol pro
blema infantil o juvenil a I'ambit d'u
na educació curricular. Es tracta de 
la Justícia de Menors. Per aixo 
agra'im I'aportació de totes les per
sones que des del coneixement i 
I'experiencia en han ofert genero
sament els seus escrits i la seva 
veu com a elements introductoris 
per a un debat obert. Un debat del 
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qual esperem una continu'itat en 
aquest o al tres espais de reflexió i 
que se situa en un moment com 
I'actual, especialment marcat per la 
reorganització institucional d'a
quest sector, i a I'espera de noves 
disposicions legislatives. 

La mateixa existencia d'una 
Justícia de Menors és un fet espi
nós perque ens remet inevitable
ment al frac as deis adults en la nos
tra pretensió d'evitar que les pro
pies contradiccions personals i so
cials sobrepassin els ambits d'edu
cació i tutela, familiars i escolars, 
reservats als infants i als joves. Es 
recorre a la institució judicial quan 
les altres institucions socials es 
veuen impotents per assumir els 
conflictes generats per un desequi
libri entre necessitats, desitjos, 
drets i obligacions. Quan més fallen 
els recursos per donar res posta als 
problemes des del respecte, la con
vivencia i la solidaritat, més es ten
deix a judicialitzar la vida quotidia
na de les persones. La necessitat 
d'intervenció de la Justícia posa en 
evidencia que ni la situació de de
pendencia social, ni la categoritza
ció per edats, ni I'atribució-cons
trucció d'una identitat psicosocial 
específica, ni la configuració institu
cional de les instancies de socialit
zació per a la infancia i la joventut 
són prou aptes i/o suficients per ga
rantir el control, I'educació i el be
nestar d'un grup de població cons
titu'it per la minoria d'edat. Un grup 
de població que és mantingut en 
una situació de reserva fins que la 
majoria d'edat els doni el permís le
gal de ser protagonistes de la seva 
propia vida i actors socials de pie 
dret en el món deis adults. 
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La realitat, pero, no demana 
permís per superar les previsions i 
les disposicions organitzatives, per 
travessar fronteres físiques o sim
bOliques i sortir deis temps i deis 
espais delimitats per contenir-Ia, 
per burlar les vigilancies o defugir 
les funcions, les ocupacions, les 
obligacions i les prohibicions mar
cad es. Com qualsevol persona, les 
criatures i els joves poden estar i/o 
actuar fora o en contra deis límits 
socials previstos, i no tan sois per 
abandó, disfunció o impotencia 
deis adults responsables, sinó per 
propia iniciativa. A part i alhora 
d'haver estat constitu'its socialment 
només com a subjectes d'educació 
i tutela, criatures i joves poden es
devenir, doncs, actors socials fora 
de Iloc. Per aixo la seva inadaptació 
pot ser considerada com una triple 
transgressió social: són el que no 
haurien de ser, fan el que no hau
rien de fer i no estan on haurien 
d'estar. En el recurs a la Justícia hi 
va lIavors adrec;:ada una demanda 
(explícita o implícita) de resolució 
d'una problematica social que su
pera els seus propis mecanismes 
d'intervenció. (En la proposta de 
penalització de les famílies deis 
menors infractors a Franc;:a hi po
dem trobar un exemple d'aixo). 

Els menors -com els adults de
clarats deficients- no te'nen auto
nomia social plena, pero dins o fora 
del seu Iloc o grups de pertihenc;:a o 
adscripció, la seva identitat prime
ra, previa a tota altra diferencia o si
tuació, és la de ser persones i, per 
tant, subjectes de dret. En tot Estat 
de Oret la Justícia de Menors, no 
pel fet d'anar destinada a un grup 
de població específic, pot deixar 
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d'adequar la legislació, els procedi
ments judicials i les mesures penals 
i administratives a les normes cons
titucionals que el determinen. Les 
funcions protectores i reformadores 
que se li demanen no poden de
sembocar en una ficció jurídica, ni 
caure en la contradicció d'acabar 
fent més vulnerables les persones a 
les quals va adrec;:ada pel motiu de 
la seva propia situació. 

La qüestió ha d'anar més enlla 
de la urgencia d'establir unes ga
ranties judicials suficients; es tracta 
de promoure el respecte als drets 
de tota persona en el sentit més am
pli, sigui quina sigui la seva situació. 
Es tracta de no oblidar que les lIeis, 
disposicions i intervencions s'adre
cen a subjectes de drets i no a ob-

. jectes de normalització. Venim d'u
na tradició institucional que redobla
va la justícia de menors repressiva 
amb una justícia tutelar marcada 
per I'assistencialisme i el control. En 
aquest tipus de tutela es determina
ven i es determinen els drets i les 
necessitats deis i les menors de for
ma apriorística i s'aplica moltes ve
gades, i encara ara, en funció de la 
precarietat i/o rigidesa de les mesu
res i els recursos existents. Queda 
lIavors al marge I'adequació, la ma
nera com se satisfan drets i necessi
tats i el fet que els i les menors són 
també els subjectes d'uns desitjos i 
d'unes responsabilitats (no sois obli
gacions).que demanen una socialit
zació incorporada al mateix entra
mat social i a una vida quotidiana 
participativa. 

La justícia penal pot adoptar 
unes formes específiques amb rela
ció a les responsabilitats deis i les 
menors i promoure mesures con se-
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qüents. No obstant aixó, no es pot 
reduir a aplicar la Iletra de la Ilei o les 
normatives que se'n deriven. Cal 
contemplar les significacions so
cials col'lectives que representen i 
les significacions socials individuals 
o de grup que conformen la visió i la 
situació deis professionals que les 
apliquen. Les lIeis, els procedi
ments, els qui ho apliquen, els meto
des, els recursos i els efectes pro
du'its no es poden separar del con
text, que esdevé text, en el qual se 
situa I'ambit de la justícia o de la in
justícia social. Per aixó hem de tenir 
present qui són i on són els menors 
que van a parar a la justícia penal. 

La justícia social, com la injustí
cia, és transversal a totes les institu
cions (les penal s incloses), a tots els 
ambits i recursos on es desenvolu
pa la vida de relació i la convivencia 
de grans i petits. A més, les rela
cions educatives entre adults i me
nors han estat marcades per les re
lacions pedagógiques-coactives i 
pel predomini de les obligacions so
bre els drets. Per exemple, el fet 
d'una escolarització extremadament 
normativitzada, que difícilment as
sumeix la diferencia i el conflicte, i 
un sistema disciplinari basat en pre
mis i castigs (a I'escola, a casa, 
arreu on hi hagi adults «responsa
bies»), planteja la qüestió de la jus
tícia i la injustícia dins deis mateixos 
ambits domestics, escolars i socials 
específics o generals. Perque si 
parlem de la injustícia de I'explota
ció laboral deis infants (¿només deis 
infants?), del for9ós atur deis joves 
que encara no tenen edat i deis que 
la tenen, també hauríem de parlar 
de les injustícies de les institucions 
educatives. Hauríem de parlar de 

les injustícies, no sois de les consi
derades il'legals, sinó de les con
sentides i de les legalitzades dins 
deis espais de formació i tutela. La 
transgressió deis. menors a les nor
mes reflecteix,.la violencia material i 
simbólica viscudes dins i fora de les 
institucions educatives quan deixen 
de ser uns referents socials valids 
per a una convivencia basada en el 
respecte i la solidaritat. 

Després d'aquestes considera
cions, el projecte d'incloure una de
terminada franja d'edat en un tipus 
o altre de Justícia, qüestió que no 
deixa de tenir repercussions ben re
als en les vides deis joves, no pot 
eludir un debat molt més ampli: el 
perque i el com de la Justícia Penal 
de Menors i de la Justícia Social que 
travessa les seves vides. I aixó és el 
que també es manifesta en les se
ves veus quan volem escoltar-les. 
Deixem, doncs, el debat i la reflexió 
oberts i acabem aquesta presenta
ció amb un seguit d'interrogants als 
quals se'n podrien afegir molts més. 

¿Es pot plantejar una Justícia de 
Menors no repressiva en un context 
d'injustícia social repressora? ¿Com 
educar la responsabilitat i I'autono
mia a partir d'unes instancies socia
litzadores presidides per la de
pendencia i el control? ¿Qui i com 
es preocupa en una situació de con
flicte d'escoltar realment el menor 
com a persona, més enlla de ser 
alumne, fill, filia, infant o jove que 
depen d'una disciplina o indiscipli
na educativa? ¿Queda ciar el que 
és i el que significa la transgressió 
social i/o la infracció a les Ileis pe
nals? ¿Quina és la relació i I'articula
ció entre les mesures judicials i les 
mesures administratives? ... 
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