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SOCIETAT

L’estat garantirà la pensió dels fills
de divorciats en cas d’impagaments
La llei permetrà que el jutge imposi «amb caràcter excepcional» la custòdia compartida
EL PUNT / Madrid

J L’Estat crearà un fons de garantia
de pagament de les pensions d’aliments per evitar que els fills menors
d’edat de parelles divorciades es que-

estatal perquè es permetia,
a més de l’acord entre l’exparella, que uns dels cònjuges demanés al jutge la
custòdia si es considera la
millor opció per al menor.
L’esmena aprovada suposa, però, que si no hi ha
acord només es compartirà
la custòdia si la justícia ho
decideix després de tenir
l’informe favorable del ministeri fiscal i defensar que
és la millor forma de respectar l’interès del menor.
Els grups parlamentaris
van presentar setenta esmenes al projecte de llei
del govern, que pretén agilitar els tràmits per aconseguir el divorci. La ponència que estudia els canvis
de la proposta legal també
va donar ahir el vistiplau
a l’eliminació de l’article
que obligava els fills de 12
anys o més a comparèixer

unanimitat una esmena presentada per
CiU. La custòdia compartida s’haurà
de decidir amb el consentiment dels
pares i només la podrà dictaminar
un jutge «amb caràcter excepcional».

LA DADA

JORDI JANÉ

la ponència intenten, ara,
arribar a un acord sobre
la mediació familiar. De
moment, el PSOE ha ofert
elaborar en un any una llei
de mediació que inclogui
la familiar i, per tant, els
processos de divorci. Tots
els grups parlamentaris, però, van presentar esmenes
perquè el projecte de llei
inclogui la mediació.

PORTAVEU DE CIU AL CONGRÉS

«La creació del fons
és una antiga
aspiració de
Convergència i
Unió; ho demanem
des de 1994»

davant del jutge en cas de
divorci. Segons Villarrubia,
la decisió resta en mans de
la justícia. Els membres de

119272/657965J

Pel portaveu de CiU, Jordi
Jané, la creació del fons
és una «antiga aspiració»
de la federació —demanada des de l’any 1994— que
es recollirà «com a dret»
en el Codi Civil i que rectificarà un fet negatiu per
als fills que no cobren les
pensions. En concret, l’esmena aprovada diu que
«l’Estat garantirà el pagament d’aliments reconeguts i impagats a favor dels
fills menors d’edat en conveni judicialment aprovat o
en resolució judicial, a través d’una legislació específica que concretarà el sistema de cobertura en
aquests casos».
El portaveu socialista,
Julio Villarrubia, va destacar que la modificació de
la custòdia compartida suposa una limitació del projecte presentat pel govern

din sense assignació econòmica quan
estigui fixada judicialment. La ponència de la Comissió de Justícia que
estudia el projecte de modificació de
la llei del divorci va aprovar ahir per
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Associacions contràries
Diverses organitzacions de
dones van criticar ahir la
imposició judicial de la custòdia compartida i l’Associació de Pares Separats va
qualificar la nova mesura
de «curta» perquè «s’havien compromès a la custòdia compartida àmplia».
Les dones, però, van aplaudir la creació del fons per
garantir el pagament de
pensions.

EL PUNT X Dijous, 31 de març del 2005

Diversos sectors manifesten
tenir reserves respecte a la
futura llei de serveis socials
que impulsa la Generalitat
D. VILÀ / Girona

J Diversos

agents socials
van mostrar ahir reserves
en l’elaboració de la futura
llei de serveis socials que
impulsa el Departament
de Benestar i Família. D’aquesta manera es va manifestar, en una taula rodona
a la Casa de Cultura de Girona organitzada pel sindicat UGT.
El més contundent va
ser el president de Mifas,
Pere Tubert, que es va
oposar frontalment a les línies del document base,
que ha de servir per elaborar la llei. «Mentre es parli
de copagament i no quedi
clar qui assumeix aquests
diners els discapacitats no
hi podem donar suport»,
afirmava Tubert, que va
recordar que en molts casos la dependència dels
discapacitats «és per a tota
la vida». «No podem permetre que els familiars hagin d’afrontar despeses,
això faria que els discapacitats tinguéssim una de-

pendència de segona categoria», hi afegia.
El regidor de serveis socials de Girona, Joan Olóriz, també es va mostrar
caut. Principalment, considera bàsic que la llei s’acompanyi d’una partida
pressupostària que permeti als ajuntaments assumir
les responsabilitats que assenyala el document. El regidor d’ICV també va reclamar més concreció en
altres qüestions com la territorialització o el paper
que haurà de jugar el voluntariat. Per acabar, José
Antonio Alcaide, secretari
de Política Social de la
UGT, també va demanar
més definició en la professionalització que suposaria la llei i com es finançaria la creació dels serveis.
En la jornada hi va ser present el secretari general
d’UGT, Josep Maria Álvarez, i la conferència inaugural va anar a càrrec de la
consellera de Benestar i
Família, Anna Simó.

