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“El Govern ha
criminalizado
el deporte
durante la
pandemia”
Entrevista a
Gerard Esteva
(UFEC) P26

En llibertat
Què passarà després
dels indults?

Ferran Espada

L’indult de l’altre
Mireia Boya
Ambientòloga
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Els presos polítics surten de la presó després
de l’aprovació dels indults parcials. Les causes
contra l’independentisme, que afecten unes
3.000 persones més, segueixen obertes PÀGINES 2-8
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Els presos independentistes
ja són lliures amb els indults
parcials i reversibles

L’Executiu espanyol
utilitza el criteri
d’”utilitat pública”
per justificar-los
Les tres dretes
espanyolistes
presentaran un recurs
al Tribunal Suprem
Els independentistes
insisteixen en la
necessitat de l’amnistia
per a tots els represaliats

Emma Pons Valls
BARCELONA

E

ls nou presos i preses independentistes ja estan des
de dimecres en llibertat total, després de tres anys i
mig a la presó. El Govern
espanyol va aprovar dimarts l’indult per a tots
ells. Es tracta d’uns indults parcials, condicionats i argumentats per motiu de la “utilitat pública”, amb l’objectiu d’“obrir una
nova etapa de diàleg i retrobament”. Són
parcials perquè no eliminen les penes d’inhabilitació per ocupar càrrecs públics, que
varien en funció de la condemna de cada
pres, però que oscil·len entre els deu anys
d’Oriol Junqueras –fins al 2031– i els sis de
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Així doncs,
no podran presentar-se a les eleccions ni
ser elegits per a cap mena de càrrec polític,
més enllà de les posicions ocupades a les
respectives organitzacions.
A més, es tracta d’uns indults condicionats a no cometre delictes considerats
greus. En aquest cas, la mesura de gràcia
seria revocada, tot i que no acaba de quedar clar el procediment pel qual això seria
avaluat i executat. El text aprovat pel Consell de Ministres, de 30 pàgines per cada
pres, fixa el nombre d’anys en els quals estarà vigent aquesta condicionalitat. Són sis
per a Junqueras, Jordi Turull, Joaquim
Forn i Josep Rull; cinc per Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez; quatre per Raül Romeva i
Carme Forcadell; i tres per Dolors Bassa.

“Concòrdia i convivència”
El Govern espanyol ha basat la seva argumentació en el criteri d’“utilitat pública”, ja
que sosté que és una mesura que tindrà
efectes positius no només per als nou presos, sinó per al conjunt de la societat catalana i espanyola. “Els indults afectaran directament nou persones, però el Govern
d’Espanya sobretot pensa en els centenars
de milers de catalans i catalanes que se
senten solidaris amb qui està pres”, va afirmar Sánchez en la declaració institucional

Alliberats després de més de tres anys de presó
Oriol Junqueras

Jordi Turull

Quim Forn

Condemna: 13 anys

Condemna: 12 anys

Condemna: 10 anys i mig

A presó: 3 anys i 7 mesos

A presó: 3 anys i 4 mesos

A presó: 3 anys i 7 mesos

Pendent: 9 anys i 5 mesos

Pendent: 8 anys i 8 mesos

Pendent: 6 anys i 11 mesos

Dolors Bassa

Carme Forcadell

Jordi Cuixart

Condemna: 12 anys

Condemna: 11 anys i mig

Condemna: 9 anys

A presó: 3 anys i 4 mesos

A presó: 3 anys i 3 mesos

A presó: 3 anys i 8 mesos

Pendent: 8 anys i 8 mesos

Pendent: 8 anys i 3 mesos

Pendent: 5 anys i 4 mesos

Raül Romeva

Josep Rull

Jordi Sànchez

Condemna: 12 anys

Condemna: 10 anys i mig

Condemna: 9 anys

A presó: 3 anys i 4 mesos

A presó: 3 anys i 4 mesos

A presó: 3 anys i 8 mesos

Pendent: 8 anys i 8 mesos

Pendent: 7 anys i 2 mesos

Pendent: 5 anys i 4 mesos

posterior al Consell de Ministres. El president del Govern espanyol va fer èmfasi en
el fet que els indults fan girar full i enceten
una nova etapa: “Amb aquesta opció, volem obrir una nova etapa de diàleg i retrobament, i tancar d’una vegada per totes les
divisions i l’enfrontament”. La idea de
“concòrdia”, repetida durant les setmanes
prèvies a la decisió, va ser recurrent en el
seu discurs: “És la millor decisió per a Catalunya i per a Espanya, i la més conforme
amb l’esperit de concòrdia i convivència de
la Constitució espanyola”.
Es tracta d’una decisió política que, segons el mateix Govern espanyol, no qüestiona la sentència del Tribunal Suprem,
que s’havia mostrat en contra dels indults
en un informe preceptiu però no vinculant
–és a dir, que calia tenir-lo, però no és d’o
bligat compliment–. El tribunal sentenciador va afirmar que no hi havia penediment
i per això rebutjava la mesura. Els textos en
què es justifiquen els indults, tanmateix,
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La mesura de gràcia
aprovada pel Govern
espanyol no elimina les
penes d’inhabilitació,
que impediran als presos
ocupar càrrecs públics
entre sis i deu anys. També
estaran condicionats
a no cometre delictes
considerats greus

incideixen en què no cal que n’hi hagi, i detallen un seguiment del comportament
dels presos, a més de recordar que executar la mesura és una potestat del Govern
espanyol. Tot i això, el fet que no s’hagi perdonat també la pena d’inhabilitació està
relacionat amb aquest informe desfavorable del tribunal.

Recurs de les dretes
Una mesura d’aquesta envergadura no ha
deixat ningú indiferent. Les reaccions més
dures han vingut de la dreta espanyolista,
que ja havia escenificat el seu rebuig en
una manifestació conjunta de PP, Ciutadans i Vox a la plaça Colón de Madrid amb
menys participació de l’esperada, d’unes
25.000 persones, fa dues setmanes. El PP,
a més, va començar a principis de juny a recollir firmes en contra. Les tres dretes vinculen els indults amb un afany de Sánchez
de perpetuar-se en el poder, i ja han confirmat que hi presentaran recurs. El PP es
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Els presos polítics després de sortir en llibertat de Lledoners. A dalt a la dreta, Carme Forcadell, a Wad-Ras. A sota, Dolors Bassa, a Puig de les Basses.

Sense renunciar a l’amnistia
Entre els partits independentistes hi ha hagut un reconeixement de la mesura, tot i
remarcar que cal anar més enllà i apostar
per una amnistia que tingui efecte sobre el
conjunt dels represaliats pel Procés, més
de 3.000, segons Òmnium Cultural. A
més, també insisteixen que se celebri un
referèndum que permeti l’expressió de la
ciutadania. El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, va afirmar que els indults
són “un reconeixement que les condemnes
van ser injustes”, i va pressionar Sánchez
perquè posi fi a la repressió, abandonant
també la persecució judicial dels exiliats.

Toc d’atenció del
Consell d’Europa
Els indults es van aprovar un dia
després que el Consell d’Europa
aprovés una resolució en què
reclamava l’alliberament dels
presos polítics en considerar les
penes “desproporcionades”, així
com la retirada de les euroordres
contra els exiliats. També demanava modificar el delicte de sedició
per excloure’n “transgressions no
violentes”. En canvi, va rebutjar
una esmena que demanava
l’amnistia. Aquest organisme,
dedicat a la promoció de la
democràcia i els drets humans,
està desvinculat de la Unió
Europea, però agrupa 47 països,
28 dels quals en són membres.

ACN

considera “part perjudicada”, segons el seu
líder, Pablo Casado, per uns informes de la
Guàrdia Civil segons els quals membres
dels CDR haurien fet cerques a internet relacionades amb ell. Per la seva banda, la
presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas,
va afirmar que la mesura és “un projecte de
supervivència política d’uns senyors sense
escrúpols que fa dos anys demanaven el
vot dient que no als indults” i que no té en
compte els catalans que van “passar por”
durant els fets de l’1-O. Vox, que va figurar
com a acusació particular durant el judici
del Procés, no només recorrerà, sinó que
presentarà una querella contra el Consell
de Ministres per prevaricació.

Per Aragonès es tracta d’una mesura que
“ajuda a generar credibilitat en el camí” de
la negociació i de la resolució del conflicte.
“És l’hora de l’amnistia i d’un referèndum
acordat que compti amb l’aval internacional”, va insistir.
Precisament, l’anunci dels indults va
coincidir amb l’entrega d’Òmnium Cultural i Amnistia i Llibertat de més de
200.000 signatures al Congrés dels Diputats a favor de l’amnistia. El vicepresident
de l’entitat, Marcel Mauri, va assegurar
que aquesta és la via a partir de la qual es
pot “començar a resoldre el conflicte polític”, i la que encarna la “voluntat majoritària de la societat catalana”. ERC, JxCat,
PDeCAT i la CUP ja van registrar la Llei
d’Amnistia al març, però la Mesa va rebutjar tramitar-la i va vetar permetre’n el debat. Davant d’aquest veto, les entitats han
fet un “nou intent” via el dret de petició.
D’altra banda, JxCat va incidir que cal
superar actes “electoralistes, de pur màrqueting”, en relació amb l’acte del Liceu on
Sánchez va informar de la decisió. La seva
portaveu, Elsa Artadi, va assegurar que els
indults arriben per les pressions internacionals rebudes gràcies a la “feina feta” des
de l’exili per la internacionalització del
conflicte. La CUP va recordar a Sànchez
que “s’equivoca” si creu que amb els indults
“s’acaba tot” i que la mesura inicia “un nou

cicle de lluita i mobilització” en què no toleraran “rebaixes ni passos enrere”.
Els comuns han estat els que han aplaudit més obertament la mesura, celebrant
que això signifiqui, finalment, l’inici de
l’etapa del diàleg. Tot i això, han criticat que
els indults arribin abans que la reforma del
delicte de sedició, que, segons la presidenta
d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, “no trigarà”. En això s’emmarcaria,
també, la solució per als polítics exiliats, entre els quals Carles Puigdemont.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
va lloar la “valentia” del Govern espanyol
per fer efectiva la mesura tot i les “moltes
pressions i resistències” rebudes. Tot i això,
va advertir que cal seguir treballant per
avançar en la resolució del conflicte perquè
amb els indults no s’hi posa punt final, sinó
que s’obre una nova etapa: “És l’hora de la
política i de les solucions polítiques que
hauran de ser votades democràticament”.
Colau va lamentar que encara hi hagi avui
en el debat públic “crítiques a qualsevol
possibilitat de diàleg, on el diàleg és presentat com una mostra de debilitat, de renúncia, de derrota o de traïció”, i va defensar una nova etapa en què tothom pugui
sortir de les “trinxeres polítiques i emocionals”. Ella mateixa va comprometre’s a fer
que aquesta nova etapa tingui èxit i “acabi
oferint solucions reals”.
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Los otros
represaliados:
del exilio
de Bruselas
a Urquinaona

N
AC

El expresident de la Generalitat,
Quim Torra, con Tamara Carrasco
–a la izquierda–, miembro
de los Comitès de Defensa
de la República.

Joan Ortiz
BARCELONA

P

edro Sánchez hablaba este
lunes a favor de los indultos
en un multitudinario acto el
mismo día en que ocho ex
altos cargos de la Generalitat eran citados ante el juez
por el referéndum. Sucedió
el pasado lunes 21 de junio. Los miembros
del Govern, que siguieron la comparecencia de sus compañeros ante el Juzgado de
Instrucción número 13 de Barcelona, no
alteraron sus agendas y plantaron a Sánchez en el acto del Liceu. Ya habían declarado en las semanas anteriores que la
única manera de solucionar el conflicto político entre Catalunya y España era la amnistía de presos y exiliados y poner fin a todas las causas judiciales abiertas. “Los
indultos son una respuesta parcial y personal que no resuelve, en absoluto, la causa
general contra el independentismo”, habían asegurado fuentes de Esquerra Republicana a Públic.

Exiliados y altos cargos
Desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental son los delitos que pesan sobre la
mayoría de investigados, procesados y condenados que han sustentado cargos públicos durante el referéndum del 1-O. Sin olvidar la amenaza siempre presente del delito
de sedición. El principal exponente de la represión que quedará al margen de los indultos son los exiliados: el expresident de la
Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Pon-

Políticos catalanes exiliados en Bruselas en una protesta en el Parlamento Europeo.

satí, que residen en Bélgica, y la secretaria
general de ERC, Marta Vilalta, y la diputada
de la CUP Anna Gabriel, que residen en
Suiza. Por su parte, Òmnium Cultural
afirma que son 44 los cargos condenados
–además de los seis exiliados– por el 1 de
octubre; 56 los investigados por el Tribunal
de Cuentas por la misma razón y por, supuestamente, defender la causa soberanista en el exterior y con dinero público; 18
investigados por las webs que promovieron
el referéndum; 18 docentes por implicarse
en las votaciones y 712 alcaldes catalanes
por permitirlas y colaborar con la organización. El primero de ellos en ser inhabilitado
ha sido el de Agramunt, Bernat Solé,
cuando ya era conseller de Acció Exterior.
Inhabilitación que también se aplicó a todo
un president de la Generalitat en ejercicio,
Quim Torra, por el asunto de la pancarta del
Palau de la Generalitat. Y sin olvidar las
condenas ya establecidas, aunque no comportaron cárcel pero sí inhabilitación, por la
consulta del 9 de noviembre de 2014, con el
expresident de la Generalitat Artur Mas a la
cabeza y miembros de su Govern.
A estas cifras hay que sumar los cientos
de independentistas que en las diversas protestas contra la represión se les han impu-

Los casos de
Hasél y Valtònyc
Aunque no vinculados al independentismo, no se pueden olvidar
otros casos de represaliados
por motivos políticos o de opinión
que podrían ser amparados por
una ley de amnistía. En el caso
de los Països Catalans tienen
como máximo exponente a los
raperos Pablo Hasél, encarcelado
en Lleida, y al mallorquín Valtònyc,
exiliado en Bélgica.

ACN

La concesión de los
indultos no frena las
causas abiertas contra
el independentismo,
que siguen avanzando
y que afectan a cientos
de catalanes
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Los exiliados
ejemplifican la represión
judicial que queda
fuera de los indultos
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Cerca de 3.000 personas
están encausadas por
hechos relacionados con
el referéndum del 1-O

Arriba, Marcel Vivet. Abajo, Xavier Vendrell.

tado delitos de desórdenes públicos, daños
contra la seguridad viaria y atentado contra
la autoridad, además de sedición, rebelión
y terrorismo. Las protestas de la sentencia,
ocurridas entre los días 14 y 18 de octubre
de 2019, que acabaron con los altercados
de Urquinaona, fueron las que más consecuencias tuvieron. Según la entidad Alterta
Solidaria, alrededor de 600 personas fueron represaliadas, de las cuales 241 detenidas y 30 encarceladas. Días más tarde, la acción convocada por Tsunami Democràtic en
la Autopista AP-7 a la altura de la Jonquera
provocó la citación judicial a 211 manifestantes más. La permanente protesta de la
Meridiana, los altercados durante el
Barça-Madrid de 2019 o la acampada de
universitarios en el centro de Barcelona
también acabaron con detenciones.

Persecución a la sociedad civil
El caso de Marcel Vivet es uno de los últimos en el que la justicia arremete contra el
independentismo. Este joven militante de
la CUP ha sido condenado a cinco años de
cárcel acusado de agresión a un mosso. El
propio tribunal reconoce que no hay ninguna imagen concluyente sobre la agresión, por lo que basa su sentencia en la de-

claración del agredido –y sus compañeros
agentes– que aseguraron haber reconocido a Vivet como autor de los hechos. Se
da la circunstancia de que el mismo policía
denunció, supuestamente, a otro manifestante por unos episodios idénticos, por lo
que se han abierto dos procesos paralelos
con los mismos hechos como denominador
común. Lo más controvertido, sin embargo, es la implicación de la Generalitat
en todo ello, y es que los movimientos independentistas llevan exigiendo reiteradamente, desde 2017, que el Govern se retire
de la acusación particular en casos como el
de Vivet. Algo que ha hecho en ocasiones
contadas y que contrasta con las declaraciones desfavorables a la sentencia contra
el militante de la CUP que los partidos independentistas del Govern hicieron tras
conocerse la misma. Más sabiéndose que
el Departament d’Interior lo había presionado para que aceptara la autoría de la
agresión y pudiera negociarse una condena a la baja que lo dejara, supuestamente, fuera de la cárcel.
Pero la represión contra ciudadanos independentistas ha dejado otros episodios
de impacto. Especialmente aquellos que
implicaban a los miembros de los Comitès

de Defensa de la República (CDR). Uno de
los más relevantes fue el de la activista Tamara Carrasco, detenida en su domicilio
por presuntos delitos de sedición, rebelión
y terrorismo. Se le aplicó la ley antiterrorista, motivo por el cual pasó tres días encarcelada y 13 meses confinada en su municipio. Hasta que una juez encontró
insostenible la condena que había recibido. Las acusaciones sobre ella se basaron
en el audio que compartió en las redes sociales donde apelaba a la huelga general
indefinida. Sin pruebas, la Fiscalía también la acusó de querer atentar contra la
Guardia Civil. Otro encausado, Adrià Carrasco, tuvo que buscar refugio durante
meses en el exterior.
La detención de Tamara Carrasco tuvo
lugar en abril de 2019, meses antes de otra
de las operaciones más polémicas de la
justicia y la Policía española contra el independentismo: la llamada Operación Judas.
El 23 de septiembre de 2019, nueve miembros de los CDR fueron detenidos y siete de
ellos encarcelados, preventivamente, por
presunto terrorismo. La defensa de los detenidos denunció irregularidades varias
durante el proceso, entre coacciones, amenazas y maltratos psicológicos y hasta físi-

cos. Tras algunos meses en la cárcel, y pagando fianzas de varios miles de euros,
salieron en libertad sin pruebas inculpatorias contundentes. Ni en el caso de los
miembros de los CDR ni en el de Tamara
Carrasco el Estado español ha resarcido
los daños ocasionados. De la misma manera, tampoco se ha planteado paralizar
los procedimientos que llevan unos pocos
años abiertos y que incluyen autoridades
varias. Lejos de ello, la Fiscalía y los cuerpos policiales estatales han seguido buscando cómplices del referéndum y de las
protestas. Como el caso Volhov, en que se
detuvo provisionalmente y se encausó a
diversos empresarios y personalidades ligadas al independentismo, como Xavier
Vendrell, David Madí, Oriol Soler o Xavier
Vinyals, entre otros.

Contra servidores públicos
De la macrocausa que comenzó en 2018 en
el juzgado 13 solo queda fijar fecha para
juicio. De ahí salen 30 altos cargos públicos
acusados de trabajar para el 1-O. Están a la
espera de que la acusación concrete los delitos y las penas. Entre los implicados destacan la actual consellera de Cultura, Natàlia
Garriga, Josep Maria Jover y Lluís Salvadó,
todos ellos cargos de ERC, que por su condición de aforados serán juzgados ante el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
De esa misma macrocausa surgen nombres
como Albert Royo o Aleix Villatoro, que,
además, tienen un procedimiento abierto
en otra sala, la número 18, donde se les investiga por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, y donde también se
enfrentan a causas penales. En paralelo, el
Tribunal de Cuentas les reclama cuantiosas
sumas de dinero. A ellos dos y a 39 personas más, entre los que destacan Carles
Puigdemont o los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull.
La represión al independentismo también incluye la persecución a Tsunami Democràtic o la causa contra los escoltas de
Puigdemont. Cerca de 3.000 personas,
pues, deben pasar cuentas con la justicia
española. Algunos de ellos, con varias causas abiertas simultáneamente. Y sin posibilidad de que los indultos les proporcionen beneficio alguno.
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Els empresonaments van
començar el 16 d’octubre
del 2017 amb Cuixart i
Sànchez, i des d’aleshores
els líders independentistes
han viscut quatre mesos
de judici, unes condemnes
duríssimes i nombroses
mobilitzacions de suport
Marc Font
BARCELONA

L

a tardor del 2017, amb l’1
d’octubre com a dia culminant, ha estat el moment
més frenètic de la política
catalana de les darreres dècades, un moviment tectònic que encara genera onades sísmiques. Dimarts es va tornar a
evidenciar, amb l’aprovació per part del
Consell de Ministres dels indults als nou
presos polítics. Una decisió que pot marcar
un punt d’inflexió, però que no suposa el final al conflicte polític català. Repassem les
dates decisives fins a arribar a l’indult.

1 d’octubre del 2017
El referèndum de l’1-O
Fins a 2.286.217 catalans –43% del cens–
voten al referèndum de l’1-O, celebrat de

El 2 de novembre
del 2017 l’Audiència
va enviar a la presó
mig Govern català

manera unilateral. Més del 90%, a favor de
la independència. Però la jornada és recordada sobretot per les escenes de brutalitat
contra votants indefensos protagonitzades
per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

16 d’octubre del 2017
Cuixart i Sànchez, empresonats
La jutge de l’Audiència Nacional Carmen
Lamela decreta l’empresonament dels presidents d’Òmnium Cultural i l’ANC, Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez, respectivament,
que ingressen a Soto del Real.
27 d’octubre del 2017
Declaració d’independència
El Parlament aprova la declaració d’independència, només amb el suport de Junts
pel Sí i la CUP. Mai s’executarà, ni tan sols
es publicarà al DOGC. El mateix dia, el Senat valida aplicar l’article 155 de la Constitució contra Catalunya, que implicarà el
cessament de tot el Govern.
2 de novembre de 2017
Mig Govern, a la presó
L’Audiència Nacional envia mig Govern català a la presó –la resta està exiliat–. Després
d’anar a Madrid a declarar, ingressaran en
un centre penitenciari el vicepresident,
Oriol Junqueras, i els consellers cessats Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó,
Meritxell Borràs i Santi Vila. Aquest darrer
sortirà al cap de 24 hores, en dipositar
50.000 euros de fiança. Al cap d’una setmana, entra a la presó la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que sortirà l’endemà en aportar 150.000 euros de fiança.
4 de desembre del 2017
Sis exconsellers, lliures
Després de 32 dies entre reixes i de pagar
100.000 euros de fiança per cap, surten de
la presó Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Carles Mundó, que estaven reclosos

ACN

De l’1-O als
indults, la
cronologia dels
presos polítics
Una sessió del judici del Procés, celebrat al Tribunal Suprem.

a Estremera; i Dolors Bassa i Meritxell Borràs, tancades a Alcalá-Meco.

23 de març del 2018
Retorn a la presó
El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena
torna a enviar a la presó Rull, Turull, Romeva, Bassa i Forcadell. Al juliol, juntament amb Forn, Junqueras, Cuixart i
Sànchez, seran traslladats a centres penitenciaris catalans, on s’estaran fins a l’inici
del judici i on retornaran quan acabi el procés desenvolupat a Madrid.
Del febrer al juny del 2019
El judici al Procés
El 12 de juny queda vist per sentència el judici del Procés, iniciat exactament quatre
mesos abans, i que va desenvolupar-se durant 52 sessions al Tribunal Suprem i va
comptar amb 426 testimonis. Les defenses
demanen l’absolució dels acusats, mentre
que l’Advocacia vol condemnes per sedició
i la Fiscalia per rebel·lió.
14 d’octubre del 2019
La sentència del Procés
El Suprem condemna els presos polítics a
entre nou i tretze anys de reclusió pels delictes de sedició i malversació –aquest no en
tots els casos–. La condemna més elevada és
per a Junqueras, mentre que Jordi Sànchez
i Jordi Cuixart van rebre una pena de nou
anys. Per a Vila, Mundó i Borràs, la sentència és d’inhabilitació per a càrrec públic durant un any i vuit mesos i una multa de
60.000 euros. La sentència provoca un esclat de protestes a Catalunya, que es van
desenvolupar durant més de dues setmanes, amb accions tan sonades com l’ocupació de la T-1 de l’aeroport del Prat i, nova-

Després de quatre mesos
de judici, les condemnes
van ser d’entre nou
i tretze anys de presó
Les protestes per la
sentència van provocar
més de 700 ferits i
més de 200 detinguts
ment, molta violència policial: més de 700
persones pateixen ferides –quatre perden
un ull per l’impacte de bales de goma o de
foam– i hi ha més de 200 detinguts.

Del juliol del 2020 a l’abril del 2021
Concessió i retirada del tercer grau
Tant al juliol de l’any passat com al gener
d’enguany el Departament de Justícia concedeix el tercer grau penitenciari als presos polítics, però la mesura serà revocada
en les dues ocasions. Primer al cap de dues
setmanes per als set homes empresonats a
Lledoners, i Bassa i Forcadell tornaran a la
presó al desembre; el segon cop, els jutjats
de vigilància penitenciària els tornaran a
tancar entre el març –ells– i l’abril –elles.
Juny del 2021
Primers recursos a Europa
El 10 de juny, Jordi Cuixart presenta el primer recurs al Tribunal Europeu de Drets
Humans (TEDH) contra la sentència del
judici al Procés, en considerar que se li havien vulnerat drets fonamentals. Dies després faran el pas Jordi Turull i Josep Rull.
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Anàlisi

Nuevo tiempo político

¿Qué pasará después
de los indultos?
El encuentro entre
Aragonès y Sánchez en la
Moncloa y la reactivación
de la mesa de diálogo con
la Declaración de Pedralbes
de fondo centrará los
próximos pasos de la
gestión del conflicto entre
Catalunya y el Estado

El dibuix de l’Eneko

L

os indultos abren un nuevo
tiempo político en lo que
atañe al conflicto entre Catalunya y el Estado español. Eso parece una realidad evidente. Otra cosa es
saber si este nuevo escenario dará paso a una vía de resolución o se
quedará en un fútil intento de rebajar la
tensión. Pero, en cualquier caso, cabe preguntarse qué es lo que viene después de
los indultos.
Los primeros pasos se darán de inmediato con la próxima visita del president
de la Generalitat, Pere Aragonès, a la
Moncloa. Con ella se dará por inaugurada
la nueva etapa de relaciones entre los dos
Ejecutivos. Pero, según fuentes de Esquerra, Pedro Sánchez tendrá que escuchar
dos demandas básicas de Aragonès que
van mucho más allá de los indultos. La primera es la necesidad de una solución glo-

Ferran
Espada

bal para todo aquel que esté afectado por
la persecución judicial contra el independentismo –cerca de 3.000 personas están
sometidas a algún tipo de proceso judicial,
que van desde cuantiosas multas a la petición de cárcel–, empezando por los exiliados, con el expresident Carles Puigdemont
y la secretaria general de los republicanos,
Marta Rovira, a la cabeza. Una solución
que el independentismo solo ve posible a
través de una ley de amnistía. Opción que
el PSOE –no así Unidas Podemos– rechaza, prefiriendo transitar por modificaciones legales como la del delito de sedición en el Código Penal, pero siempre
manteniendo abierta la vía judicial.
La segunda demanda de Aragonès a
Sánchez será la reactivación de la mesa de
diálogo –o de negociación, según qué parte
la defina– entre el Govern y el Gobierno español. Una maniobra en que los dos mandatarios están plenamente de acuerdo. No
así en los planteamientos. Aragonès propondrá que la solución surgida de esa
mesa tiene que tener como eje central el
derecho a decidir de los catalanes sobre su
futuro político, es decir, el derecho a la autodeterminación. Sánchez se reafirmará
en las vías constitucionales y su Agenda
para el Reencuentro, que tiene mucho más
que ver con la negociación de cuestiones
gubernamentales y de gestión que con el
fondo político del conflicto. Dos visiones
muy diferentes y a las que será difícil que
ninguno renuncie. Lo cual no quiere decir
que no haya importantísimos temas crematísticos que también entrarán en juego:
en cabeza está la gestión de los fondos europeos, en que el Govern no quiere ser una
simple gestoría. Y los presupuestos genera-

les del Estado o los de la propia Generalitat
de Catalunya para el año 2022.
La intención de Aragonès es ir paso a
paso y no dar nada por descartado por difícil que parezca. Lo primero será ratificar
el reconocimiento de “la existencia de un
conflicto sobre el futuro de Catalunya”. O,
lo que es lo mismo, el traslado de los postulados de la Declaración de Pedralbes a la
actual mesa de diálogo. Aragonès no tiene
intención de reactivar discusiones como la
del relator, que dinamitó aquella experiencia. La desconfianza entre las dos partes es aún mucho más elevada de lo que
parece, pero no se quiere hacer tambalear
la mesa a las primeras de cambio. Desde la
presidencia de la Generalitat prefieren
–antes de exigir garantías– intentar construir una propuesta válida. De Pedralbes sí
se recuperará “la apuesta por un diálogo
efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la
sociedad catalana”. Pero desde el Govern
se pondrá el énfasis en que “la amnistía y
la necesidad de que los catalanes puedan
decidir de alguna forma su futuro democráticamente son las propuestas con más
aceptación en la sociedad catalana, de entre el 70% y el 80%”, aseguran desde la dirección de Esquerra Republicana.
Finalmente, sobre el debate de la “seguridad jurídica” y el marco legal, la parte
catalana de la mesa de diálogo puede
aceptar esa premisa “siempre que el Gobierno español esté dispuesto a impulsar
las modificaciones legales que permitan la
solución democrática del conflicto”. Empezando por la ley de amnistía.
Los indultos son ya una realidad que supone la liberación de los nueve dirigentes
independentistas encarcelados. Pero no es
el final de nada, sino el inicio de un nuevo
camino, aunque transite por viejos lares conocidos, como el de Pedralbes. Que se sepa
aprovechar o se reincida en los mismos
errores del pasado será cuestión de tiempo
y de voluntades políticas. Pero tener claro
lo que suponen realmente los indultos, ni
más ni menos, es condición necesaria para
acercarse al éxito de un acuerdo de solución política. Si es que eso es posible.

Los indultos abren un
nuevo tiempo político
en el conflicto entre
Catalunya y el Estado
Las bases de Pedralbes,
la autodeterminación,
y la amnistía, las claves
de la mesa de diálogo

PUNTUALS, PROPERS
I POPULARS
Biblioteques
BARCELONA

Bib. Ateneu Barcelonès
Bib. Barceloneta-La Fraternitat
Bib. Bellvitge
Bib. Bon Pastor
Bib. Camp de l’Arpa-Caterina Albert
Bib. Can Rosés
Bib. Canyadó i Casagemes-Joan Argenté
Bib. Canyelles
Bib. El Carmel-Juan Marsé
Bib. Clarà
Bib. El Clot-Josep Benet
Bib. Collserola-Josep Miracle
Bib. Les Corts-Miquel Llongueras
Bib. Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles
Bib. Fort Pienc
Bib. Francesc Candel
Bib. Francesca Bonnemaison
Bib. Gòtic-Andreu Nin
Bib. Guinardó-Mercè Rodoreda
Bib. Horta-Can Mariner
Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra
Bib. Jaume Fuster
Bib. Joan Miró
Bib. Nou Barris
Bib. Poblenou-Manuel Arranz
Bib. Poble-sec-Francesc Boix
Bib. Ramon d’Alòs-Moner
Bib. Les Roquetes
Bib. Sagrada Família-J. M. Ainaud de Lasarte
Bib. La Sagrera-Marina Clotet
Bib. Sant Antoni-Joan Oliver
Bib. Sant Gervasi-Joan Maragall
Bib. Sant Martí de Provençals
Bib. Sant Pau-Santa Creu
Bib. Trinitat Vella-José Barbero
Bib. Vallcarca i els Penitents-M. Antonieta Cot
Bib. Vapor Vell
Bib. Vila de Gràcia
Bib. Vilapicina i la Torre Llobeta
Bib. Zona Nord

Distribució
gratuïta i
personalitzada.
Segmentació
territorial a l’àrea
metropolitana

Vallès
Occidental

exemplars
setmanals

Maresme

Punts de recollida

ABRERA

Bib. Josep Roca i Bros

AIGUAFREDA

Bib. Lluís Millet i Pagès

BADALONA

Bib. Can Casacuberta
Bib. Llefià-Xavier Soto
Bib. Lloreda
Bib. Pomar

Barcelonès

Baix
Llobregat

BADIA DEL VALLÈS

Bib. Vicente Aleixandre

BALSARENY

Bib. Pere Casaldàliga

BARBERÀ DEL VALLÈS

Bib. Esteve Paluzie

CASTELLDEFELS

Bib. de CastelldefelsRamon Fernàndez Jurado

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Bib. Central de Cerdanyola

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Bib. Marta Mata
Bib. Sant Ildefons

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SANT ADRIÀ DE BESÒS

MONTGAT

Bib. Tirant Lo Blanc

EL PAPIOL

Bib. Valentí Almirall

EL PRAT DE LLOBREGAT

Bib. Central Pare Miquel

Bib. Antonio Martín

GAVÀ

PREMIÀ DE DALT

Bib. Josep Soler Vidal
Bib. Marian Colomé

Bib. Jaume Perich i Escala

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Bib. Martí Rosselló i Lloveras

Bib. La Bòbila
Bib. La Florida
Bib. Josep Janés
Bib. Santa Eulàlia

EL MASNOU

Bib. Joan Coromines

MOLINS DE REI

Bib. Pau Vila

MONTCADA I REIXAC

Bib. Can Sant Joan
Bib. Elisenda de Montcada

40.000

PREMIÀ DE MAR

Bib. Font de la Mina
Bib. Sant Adrià

SANT ANDREU DE LA BARCA

Bib. Aigüestoses

SANT BOI DE LLOBREGAT

Bib. Jordi Rubió i Balaguer
Bib. Maria Aurèlia Capmany

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Bib. Central Gabriel Ferrater
Bib. de Mira-sol-Marta Pessarrodona
Bib. de Volpelleres-Miquel Batllori

SANT FELIU DE LLOBREGAT

RIPOLLET

Bib. Montserrat Roig

RUBÍ

Bib. Mercè Rodoreda
Bib. Miquel Martí i Pol

Bib. Ripollet
Bib. Mestre Martí Tauler

SABADELL

Bib. Can Puiggener
Bib. del Nord
Bib. de Ponent
Bib. Els Safareigs
Bib. del Sud
Bib. Vapor Badia

SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN

Bib. Joan Margarit

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Bib. Can Peixauet
Bib. Central de Santa Coloma de Gramenet
Bib. del Fondo
Bib. Singuerlín-Salvador Cabré

Arc de Triomf
Bac de Roda
Badalona-Pompeu Fabra
Baix Llobregat
Barceloneta
Bellvitge
Can Vidalet
El Carmel
Catalunya
Ciutadella-Vila Olímpica
Mercat de Collblanc
Escola Industrial
Espanya
Fabra i Puig
Fondo
Fontana
Francesc Macià
Glòries
Horta
Hospital Clínic
Jaume I
Lesseps
Llucmajor
Maria Cristina
Palau Reial
Palau Robert
Paral·lel
Passeig de Gràcia-Gran Via
Poblenou
Pubilla Casas
Rambla Catalunya-Rosselló
Rambla-Boqueria
Sagrada Família
Sagrera
Sant Adrià de Besòs-Joan XXIII
Sant Andreu
Santa Eulàlia-Torrassa
Sants Estació
Sarrià
Torrassa
Universitat
Ronda Universitat-Pelai
Vall d’Hebron
Virrei Amat
Zona Universitària
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Tribuna

L’indult de l’altre
Mireia
Boya
Ambientòloga

U

MONTSE GIRALT

na de les qualitats
m é s i mp o r t a n t s
que pot tenir una
persona, en política i en la vida en
general, és la capacitat de l’alteritat,
la de ficar-se a la pell de l’altre per intentar entendre’l, per conèixer el seu
patiment des de l’empatia, per mirar
un món complex i ple de matisos
amb ulleres diferents. El coneixement de l’altre ajuda també a conèixer-nos millor nosaltres mateixos.
Com deia en Todorov, el problema de
l’altre és també el nostre.
L’alteritat, però, no significa renunciar al propi punt de vista, no implica deixar de banda les conviccions
i els anhels, només és la voluntat
d’afrontar una situació holísticament

Marcel Vivet, sentenciat a cinc anys de presó.

i amb voluntat integradora, anant de
les idees filosòfiques generals al cas
particular d’algú, per establir un diàleg des del respecte i negociar, si és el
cas, tenint en compte visions diverses
i no només la pròpia. El món polític és
complex i, malgrat les idees fermes
que puguem tenir cadascun de nosaltres, és bo escoltar els altres, inclosos
aquells que ens han decebut o aquells
altres que considerem enemics de la
nostra llibertat col·lectiva –exceptuant el feixisme, és clar!– si allò que es
vol és actuar des de la política. Ara bé,
l’alteritat no implica necessàriament
avenços, acords o victòries, només voluntat de comprendre per dirimir.
Amb la repressió i els indults l’alteritat és imprescindible. Em poso en
la pell de la Dolors, la Carme i la resta
de presos polítics i me n’alegro que el
patiment de la injusta presó, per a ells
i les seves famílies, hagi acabat d’una
vegada, sigui amb la fórmula que sigui. Em poso també en la pell d’en
Marcel Vivet, condemnat recentment
a cinc anys de presó per protestar pacíficament contra el feixisme policial,
amb l’agreujant que és la mateixa Generalitat qui també ha exercit d’acusació i ha pressionat la seva família per
acceptar la culpa i reduir així la pena.
A ell i als altres més de tres mil represaliats pel procés independentista no els
importa gaire què ha dit Pedro Sánchez al Liceu ni els afecta la resolució
del Consell d’Europa. De fet, cap dels
dos els anomena perquè no són polítics sinó ciutadans.
Mentre que uns, per fi, surten,
aquests represaliats, com en Marcel,
només pensen en quan els tocarà entrar a la presó i, per tant, ni poden
veure l’indult com una victòria ni poden acceptar que es deixi de parlar
d’amnistia, independència o unilateralitat, perquè senten que col·lectivament els abandonem, que són represaliats de segona. És tan dur per als
presos polítics indultats que els tractem de traïdors des de les tertúlies i
xarxes socials com ho és per al Marcel
i els altres represaliats civils que ridiculitzem les seves paraules tractant-los d’hiperventilats i comparant

el seu discurs al de la rància dreta espanyola. Des de l’alteritat, les dues posicions són perfectament comprensibles i defensables, però cap d’elles
justifica insults o desqualificacions que
només ens divideixen. Poca broma
amb 1.345 dies de presó passada, poca
broma amb cinc anys de presó futura.
Per fer política calen arguments,
ni xantatges ni descrèdits. Els que hi
ha hagut fins ara s’han d’acabar, per
respecte a tothom i pel bé comú del
moviment. La qüestió és si les estratègies polítiques que van de la mà de
cada cas, totes dues legítimes i vàlides, poden trobar un punt mitjà que
ens permeti avançar junts de nou, des
d’allò col·lectiu i no des del cas particular. La renúncia a la unilateralitat
per carta és contrària a aquest propòsit col·lectiu i ha fet mal al moviment,
perquè entre els teus no reconeixes
els altres que també hi són, només
parles per tu. Un líder ho ha de ser de
i per a tothom, no només de i per a la
seva parròquia. Només ho aconseguirà formant equip des de l’alteritat,
reconeixent, acceptant i integrant la
riquesa i la transversalitat del moviment per liderar-lo colze a colze.

Aquest va ser Mandela
Des de l’òptica individual, qualsevol
mesura de gràcia és desitjable per
alleugerir patiments injustos, i pot
ser considerada una victòria, parcial,
molt concreta i revisable: la llibertat
de nou companys estimats. Des de la
col·lectivitat i l’estratègia independentista, ja és una altra història. Els
indultats no poden utilitzar el seu
poder individual per liderar el col·
lectiu, perquè, per molts altres
també represaliats, ja no el representen. El perdó de l’Estat és també una
creu que només es pot portar públicament des de l’activisme civil per
l’amnistia de tots els altres represaliats, a l’estil més cuixartista. En cap
cas, però, es pot pretendre liderar
políticament sense fer l’exercici d’alteritat i entendre aquells que creuen
que l’Estat ha aprofitat els presos i els
indults per dividir-nos i desmobilitzar-nos. Els envien a casa per corcar

“Els indults són un
pas, efectivament,
però són el primer
i l’últim que pot
assumir el règim.
Així ens ho diuen,
són d’utilitat pública
per quedar-nos en el
marc constitucional,
per rebaixar
tensions”
la lluita. Ara que són lliures, reconeixent el seu patiment i la seva tasca,
calen líders nous que ens tornin a
unir. I, des de l’alteritat, cap dels actuals sembla poder-ho fer.
L’alteritat ens permet també agafar perspectiva i sortir de la nostra
bombolla. Si bé l’informe del Consell
d’Europa és important, també és cert
que ja n’hi ha hagut altres en el mateix sentit, dels relators de drets humans de l’ONU, per exemple, que han
estat ignorats per l’Estat. El mateix
Ministeri d’Assumptes Exteriors el
qualifica d’incoherent, escenificant
que la imatge internacional li importa
menys que la unitat d’Espanya. Els indults són un pas, efectivament, però
són el primer i l’últim que pot assumir
el règim. Així ens ho diuen, són d’utilitat pública per quedar-nos en el
marc constitucional, per rebaixar tensions. En cap cas ho són per començar
a parlar de l’amnistia dels anònims i
de l’autodeterminació dels pobles.
Per això darrer, i amb aquest Estat,
continua havent-hi només una via, la
de la fermesa de l’exercici de la pròpia
sobirania, des de les institucions i des
del carrer. Per arribar-hi, però, cal reorganitzar-se, assumint que el camí
polític iniciat amb la legislatura serà
sempre més lent del que voldríem.
Anirà a Madrid a taula parada i tornarà, aprofitem el temps del necessari
viatge per recuperar forces, perquè hi
haurem de tornar. L’indult no resol
res col·lectivament, però, en l’entretant, alegrem-nos-en.
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Actualitat Economía

El precio de
la luz alcanza
máximos
históricos
en el Estado
El cambio de tarifa no
logra frenar la escalada,
por lo que consumidores,
expertos y ecologistas
piden una reforma del
modelo para evitar que
el recibo eléctrico financie
las energías renovables

N
AC

La previsión es que ante
la llegada de la época estival
los precios seguirán al alza,
pudiendo llegar a alcanzar
los 120 € /MWh.

David Rodríguez
BARCELONA

N

i la puesta en marcha de
la nueva tarifa de la luz,
que entró en vigor el pasado 1 de junio, ni el
cambio en los hábitos
de consumo derivados
de esta, que obliga a mirar el reloj antes de poner una lavadora,
han servido de momento para rebajar el
precio de la electricidad. De hecho, durante la primera quincena del mes de junio, los valores han batido registros históricos, situándose por encima de los 100
euros por kilovatio hora.

¿Por qué no baja el precio?
Una primera explicación a este fenómeno
se halla en que la nueva tarifa solo afecta a
una parte de la factura, la regulada, que
hace referencia a los peajes y los cargos. Los
primeros sirven para pagar la distribución
y el transporte de la electricidad, mientras
que los segundos se utilizan para otros conceptos como la financiación de las primas a
las renovables o el discutido déficit de
tarifa. Frente a este escenario, los consumidores, los expertos y las entidades ecologistas proponen, como primera medida, re
bajar el impuesto directo que se aplica
sobre el recibo y ejecutar el Fondo Nacional
para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
(FNSSE), con el que ciudadanos y empresas dejarán de financiar el régimen específico de las renovables para pasar a hacerlo
las suministradoras de energía.

Pancartas en una protesta contra la subida de los precios de la electricidad.

Mejora en la eficiencia
del consumo
La patronal catalana de la
pequeña y mediana empresa
Pimec considera que la modificación de la factura eléctrica,
que perjudica a algunos sectores,
debe ir acompañada de otras
medidas que minimicen sus
efectos. El presidente de su
comisión de energía, Joan Vila,
asegura que “la nueva tarifa
es una señal de que hay que
invertir en la mejora de la eficiencia en el consumo, en el aislamiento de las viviendas y de las pymes,
y en el autoconsumo”. “Es un
camino que tenemos que ir
haciendo poco a poco”, agrega.

Los datos del Operador del Mercado
Ibérico de Energía (OMIE) muestran que
el pasado 15 de junio, entre las 20 y las 21
horas, el precio del megavatio por hora superó los 100, una cifra muy cercana a la registrada a principios de año, coincidiendo
con el temporal Filomena. Para revertir
esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) solicita una intervención directa en la factura. Así lo pide
Enrique García, portavoz de la entidad. “A
través de la bajada del impuesto de la electricidad, que se sitúa en el 5,1%, y un IVA
reducido, el recibo caería una media del
14%”. De hecho, al cierre de esta edición,
el Consejo de Ministros extraordinario de
ayer tenía previsto aprobar la rebaja del
IVA de la luz del 21% al 10%.
García reclama una vigilancia exhaustiva de los comportamientos de las empre-
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La puesta en marcha
de la nueva tarifa no ha
servido para rebajar el
precio de la electricidad
Eloi Nolla: “Hace falta
acercar la producción
al consumo y recuperar
las redes locales”
En la primera quincena
de junio, los valores
superaron los 100 euros
por kilovatio hora

Hacia una reforma fiscal
El recibo de la luz se compone de tres partes: los peajes y cargos (35%), que es donde
se ha efectuado el cambio de tarifa; el coste
de la materia prima (35%) y los impuestos
(30%). Un análisis similar al de la OCU lo
realiza Laura García, responsable de Transición Energética del Grupo Trebol Energía
y miembro de la comisión de Energía del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC). El coste de la materia prima,
que se subasta en el mercado mayorista,
está alcanzando récords históricos. Los valores registrados durante la semana pasada
superan los 90 €/MWh en el pool, la tercera
cuota más alta de la historia, solo superada
por el máximo histórico de 2002. La previsión es que ante la llegada de la época estival estos precios seguirán al alza, pudiendo
llegar a alcanzar los 120 € /MWh.
La consultora advierte de las particularidades del modelo de fijación de la tarifa,
en el que, a través de un mercado marginalista, el último sistema energético que entra en la subasta es el que determina el precio del resto. “La asignación no se realiza
en función de los costes operativos, por lo
que el precio casado incorpora los costes
de CO2 independientemente de que la tecnología utilizada le afecte o no”. Así, precisa que, si con la nueva estructura de la tarifa eléctrica el regulador pretendía enviar
un mensaje para el fomento de la eficiencia y la buena gestión de los recursos energéticos, ahora este reto es más fundamental que nunca.
Mecanismos reductores
El Gobierno central ya ha empezado a trabajar en mecanismos para reducir el precio excesivo de la luz. El mes de diciembre
del año pasado aprobó un Anteproyecto
de Ley para crear el Fondo Nacional para
la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
(FNSSE), que debería servir para asumir
los costes asociados a la generación de las
energías renovables. En la actualidad, este
concepto lo financian las familias y las empresas mediante la parte del recibo en la
que se incluyen los peajes y los cargos. En
el momento en que se aplique esta reforma fiscal, el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) lo aportarán las
compañías suministradoras de la energía
correspondiente. El Ejecutivo calcula que
la medida podría rebajar la factura doméstica entre un 13% y un 16%.
El Gobierno del Estado ya ha movido ficha. La ministra para la Transición Ecoló-

Teresa Ribera: “No se
descarta que haya que
suspender impuestos
que afectan al recibo”
En 2020 se aprobó el
anteproyecto del Fondo
para la Sostenibilidad
del Sistema Eléctrico
Nadia Calviño:
“Hemos de afrontar
medidas para reducir
la factura de la luz”
gica, Teresa Ribera, anunció recientemente
que “no es descartable que haya que volver
a hacer lo que ya se hizo en su momento
para afrontar una situación tensa, como la
actual. Es decir, suspender algunos impuestos que afectan al recibo”. La primera medida ha sido la rebaja por la que se reduce el
IVA de la luz del 21% al 10% para usuarios
y pymes. La bajada se aplicará a consumidores domésticos con una potencia contratada de hasta seis kilovatios y a empresas
hasta 15. De esta forma, el IVA de la electricidad del Estado español se situará por debajo del tipo medio de la Unión Europea.
Cambios estructurales pero de más calado son los que plantea la entidad Ecologistes en Acció. Su responsable de energía,

Eloi Nolla, lamenta que no se combata la
problemática del oligopolio eléctrico.
“Está demostrado que la Administración
no está interesada en fomentar otras fórmulas como el autoconsumo, el cooperativismo o los grupos locales de consumo”.
Nolla muestra sus dudas de que la apuesta
por los sistemas renovables sea sincera.
“Hace falta acercar la producción al consumo y recuperar las redes locales, ya que
ahora están todas en manos de Red Eléctrica, que acaba determinando el orden de
fijación de los precios de la subasta diaria”,
plantea Nolla. Por eso, aboga porque el Gobierno revise el sistema de asignación para
“acabar con un oligopolio en el que las eléctricas, bajo un sistema de tarifas amparado
por la libre competencia, marcan un precio
de referencia”. Además de reformar el sistema, Nolla considera que un segundo paso
para eliminar estas prácticas pasa por legislar: “Si limitamos el volumen de gestión de
las grandes empresas y otorgamos incentivos fiscales a los agentes sociales que quieren ofrecer soberanía energética a la sociedad, evitamos que el oligopolio se traslade
de las nucleares y fósiles a las renovables”.
Aunque por el momento no está sobre
la mesa abordar una bajada del impuesto
de la electricidad o un cambio en el sistema
de fijación y asignación, parece inminente
la aprobación de medidas correctoras y reductoras para aliviar la asfixia económica
que supone para familias y empresas el aumento imparable del recibo de la luz de
este año. Una segunda iniciativa, tan urgente o más que la primera, es acometer
con valentía política la reforma del sistema
de regulación del mercado eléctrico.

JARC

ARNALD PRAT

sas eléctricas por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
(CNMC). “Si en los últimos años se ha comprobado que cuando el precio de la luz se
ha disparado detrás había alteraciones del
mercado por parte de las suministradoras,
la CNMC debería de actuar de oficio”.

Un grupo de placas solares instaladas en el tejado de una granja.
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Actualitat Activitats d’estiu

Els parcs d’atraccions confien
a recuperar els visitants
El sector representa
un dels pols consolidats
de la indústria turística
i té els ulls posats en el
2022, amb la població
ja totalment vacunada,
per tornar a les xifres
prepandèmia

Jordi Sans
BARCELONA

XAVIER PI-ACN

O

brir portes. Aquesta és
l’acció que esperaven
des de feia mesos els
parcs d’atraccions catalans, i que van poder fer el 15 de maig
passat, després d’una
clausura forçada de set mesos derivada de
la pandèmia de la covid-19. Tot i que pugui
semblar una qüestió menor, aquest tipus
d’instal·lacions reben cada temporada centenars de milers de visitants i la seva contribució al PIB espanyol és “innegable”, segons
l’Associació Espanyola de Parcs d’Atraccions i Temàtics (AEPA). Aquest col·lectiu
agrupa parcs catalans, com ara Port Aventura World i el Tibidabo, a més d’altres d’arreu de l’Estat espanyol, com Terra Mítica, al
País Valencià, o Parque Warner, a Madrid.
Catalunya acull Port Aventura, el parc
més visitat de l’Estat espanyol i un dels que
registra més visitants de tot el continent
europeu. Precisament Port Aventura explicava en un comunicat de premsa que va
emetre amb motiu de la seva reobertura
que era un “destí segur”, que comptava
amb totes les mesures reglamentàries per
frenar la propagació del virus i que, per
fer-ho possible, havia fet una inversió de
cinc milions d’euros. Malgrat tot, la companyia no ha volgut fer declaracions a Públic sobre els reptes i les expectatives d’una
temporada turística que tot just comença.
Tot i la supressió dels confinaments comarcals i per comunitats autònomes amb
el final de l’estat d’alarma, el sector encara

Visitants fent cua i altres ja en un matalàs inflable en una atracció del parc aquàtic Waterworld, a Lloret de Mar.

Tot i la reobertura, el
sector encara no preveu
una temporada alta amb
normalitat aquest estiu
La limitació d’aforament
i l’absència de bona part
del turista estranger,
els principals obstacles

no preveu una temporada alta amb normalitat aquest estiu. Per una banda, les restriccions d’aforament continuen sent importants –ara el topall és del 50%– i a la vegada
el públic internacional –un dels seus pilars
fonamentals– encara ha de fer front a limitacions a l’hora de sortir del seu país d’origen, cosa que fa que en alguns casos no es
pugui desplaçar a l’Estat espanyol. Una situació que afecta sobretot les destinacions
turístiques a tocar de la costa i, en especial,
els parcs aquàtics. Això no obstant, l’anunci
del president del Govern espanyol, Pedro

Sánchez, sobre el final de l’ús obligatori de
la mascareta a l’aire lliure a partir d’aquest
cap de setmana fa afrontar amb optimisme
la temporada als actors consultats. Unes
dades que, si bé no podran ser similars a les
d’abans de la pandèmia, s’espera que responguin a la “gairebé normalitat” amb la
qual treballen les empreses del sector.

Esperança en el públic nacional
La limitació d’aforament no és l’única barrera a què han de fer front tant els parcs
d’atraccions com els aquàtics. El públic que
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Els treballadors
dels parcs s’han passat
set mesos aturats,
afectats pels ERTO

Parcs com Waterwold
i Aquadiver ja han
recuperat les activitats
que fan amb les escoles
El Tibidabo confia
a millorar resultats
amb la Cuca de Llum
com a gran aposta

Recuperar posicions
La situació en el moment de l’esclat de la
pandèmia va ser crítica per a les diverses
companyies. Dades presentades per l’AEPA
estimen que el conjunt de les empreses de
tot l’Estat va perdre de mitjana un 80% de
la facturació. Igualment, la patronal recull
que generaven en global –i tenint en
compte que Port Aventura és la líder del
sector– 25 milions de visitants i 85.000
llocs de treball directes i 85.000 d’indirectes. En els casos concrets de les fonts consultades, fan servir adjectius durs per descriure els resultats de la campanya
passada. Deixant els mesos durs de confinament enrere, el col·lectiu espera recuperar la normalitat de cara al 2022, i aprofiten per fer un reclam. Rosa Ortiz demana
“no fer passos enrere”.

ELONA
ARC
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que opta per estar-se en càmpings. En
aquest cas, el desplaçament mitjançant
vies no aèries no requereix PCR ni períodes
d’aïllament, i beneficia els actors turístics.
El cas del Tibidabo és totalment diferent. En el seu cas, la directora de les instal·lacions barcelonines –de titularitat
municipal–, Rosa Ortiz, comenta que entre el 40% i el 45% dels visitants no només
són nacionals, sinó que a més són socis del
parc, del Tibiclub. Tot i això, expressa que
també busquen un “equilibri econòmic”
perquè, tot i ser propietat de l’Ajuntament
de Barcelona, “el parc no pot ser una càrrega per a la ciutat”. Ortiz, però, preveu
que, malgrat no haver pogut obrir ni per
Nadal, ni per Setmana Santa ni a l’inici de
la temporada alta, “milloraran resultats”
respecte a l’exercici previ a la covid-19. La
directora del Tibidabo argumenta que, en
part, això serà gràcies a l’última “gran
aposta”, la nova Cuca de Llum. Aquest funicular, que substitueix l’inaugurat l’any
1958, es va estrenar el 12 de juny passat i
ha de permetre als visitants del parc arri-

EN

busca passar un dia amb la família o els
amics prové de diversos punts de l’Estat i
també d’altres destinacions internacionals. En aquest sentit, hi ha parcs que calculen que prop de la meitat dels seus
clients són estrangers. És el cas de Waterworld –a Lloret de Mar–, on, segons dades anteriors a la pandèmia, el 70% dels visitants provenen de fora de la geografia
espanyola. Julià López-Arenas, director
dels parcs Waterwold i Aquadiver (Platja
d’Aro), exposa que malgrat que es volen
“apropar a una temporada normal”, públics com el britànic “no vindran”, i en
aquest context és molt difícil intentar igualar xifres. Malgrat tot, explica, per exemple, que ja han reprès les activitats que es
duen a terme amb les escoles catalanes, i
que gairebé s’han assolit xifres anteriors a
la pandèmia. Així, tenen indicadors que
mostren un futur esperançador.
El cas dels turistes britànics és una
qüestió que afecta tot el sector turístic català, tenint en compte que el país és una de
les destinacions més escollides pels anglesos a l’hora de planificar les vacances. L’entrada en vigor del Brexit, a més, ha fet que
els tempos de vacunació i els criteris de
mobilitat no estiguin coordinats amb els
estats membres de la Unió Europea, i això
fa, entre altres coses, que hagin de fer
llargs períodes de quarantena abans de viatjar a una destinació espanyola.
Per altra banda, al parc Aquadiver –que
pertany al mateix grup empresarial– la situació és diferent. López-Arenas detalla
que la gran majoria de visitants o bé són públic nacional o bé venen de països amb tradició de desplaçar-se per carretera. És el cas
del públic francès i holandès, per exemple,

TA
M

El parc d’atraccions de Port Aventura, en la reobertura del 15 de maig passat.

bar a les instal·lacions gaudint de “tota
una experiència”.
Tot plegat arriba després que tot el sector hagi estat set mesos tancat i amb els treballadors en un expedient de regulació
temporal d’ocupació (ERTO). Sense dades
de Port Aventura, la resta d’empreses consultades ja tornen a tenir tota la plantilla
disponible o “gairebé al 100%”. A més, en
el cas del grup de Waterworld i Aquadiver
han aprofitat el període per fer tasques de
reparació i actualització de l’estructura.
Fonts de CCOO a Port Aventura opinen
que en el seu cas “cap treballador està desprotegit”, ja que la direcció ja ha reincorporat la plantilla i ha fet crides al personal
fix discontinu. Exposen que encara no tots
els hotels estan oberts, perquè el criteri
d’obertura va en funció del nombre de reserves. Des del sindicat UGT, Paco López
també es mostra “optimista” i amb “bones
expectatives”, però fa una puntualització:
esmenta que el que popularment els treballadors anomenen “el polígon Port
Aventura” agrupa entre 4.000 i 5.000 treballadors i prop de 100 empreses que generen serveis al parc. En aquest sentit,
subratlla que es tracta d’un volum molt
important i per aquest motiu demana algunes millores que van més enllà de la
contractació, com ara uns horaris de la línia de transport per al personal que siguin
clars i no suposin un “mal servei”.

U
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El conjunt dels parcs
de tot l’Estat va perdre
de mitjana un 80%
de la facturació

AJ

Entrebancs afegits
en temps de crisi
A més d’afrontar el tancament
sobtat dels parcs i la reobertura
amb les inversions corresponents
per garantir les mesures sanitàries, com ara la desinfecció i el
manteniment de les distàncies
entre els visitants, els parcs
d’atraccions es van trobar amb
un problema afegit: no comptaven
amb un pla sectorial. Aquestes
directrius han servit durant els
mesos de tancament al Procicat
per estudiar i aplicar les mesures
necessàries en cada moment en
funció de la situació epidemiològica. Segons explica la directora
del Tibidabo, Rosa Ortiz, a partir
del mes d’octubre van poder
conformar una taula de treball
amb l’Administració, i l’altre parc
català d’aquestes característiques, el de Port Aventura, per
marcar a partir de llavors les línies
a seguir. En aquest sentit, va ser
aquest nou pla sectorial el que
va permetre al sector obrir
limitant l’aforament al 30% en un
primer moment i, posteriorment,
al 50%. Les noves mesures estan
en vigor des del 3 de juny passat.
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Actualitat Educació

La lluita contra
el racisme
comença
a les escoles
A Barcelona la migració
arriba al 28%, però les
escoles no expliquen la
història d’altres pobles ni
en celebren les festivitats.
Són racismes subtils que
l’Estratègia Antirumors vol
erradicar des de fa 10 anys

Sandra Vicente
BARCELONA

A

Barcelona hi ha més de
1.000 comunitats i es
parlen més de 300 llengües. El 34% dels infants
nounats tenen un dels
dos progenitors amb nacionalitat estrangera. La
diversitat ha crescut molt en els darrers
anys: fa dues dècades la migració representava el 2% de la població; avui, arriba
al 28%. Aquestes dades demostren que la
diversitat forma part de la identitat de Barcelona. Però, tot i així, el racisme continua
estant a l’ordre del dia. “Hi ha jerarquies
des del punt de vista social, però també jurídic o administratiu. Jo tinc un 10% més
de possibilitats que em pari la Guàrdia Urbana que una persona blanca”, apunta
Khalid Ghali, comissionat de Diàleg Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona.
Segons Ghali, regna la discriminació
estructural, que es veu en diversos àmbits
de la societat. També en l’educació. “No es
tracta només d’insults o agressions: el racisme es nota en qüestions més subtils”, assegura el comissionat, que posa en relleu

que a les escoles no es dóna història del poble romaní ni es posa en valor el calendari
de festivitats d’altres religions. “Quantes
persones negres hi ha a l’Administració?
Quants mestres racialitzats, que empoderin les minories? La cultura és hegemònica
i el nostre currículum escolar és blanc”,
afirma el comissionat.
El racisme a les escoles, tot i que subtil
o involuntari, causa efectes sobre els joves. “L’educació hauria de ser igualadora,
però veiem que s’hi reprodueixen estereotips que causen, per exemple, que les famílies racialitzades no optin per encaminar
els seus fills i filles a la universitat”, assumeix. Són aquests prejudicis els que van
motivar l’Ajuntament per crear, ara fa 10
anys, el Pla BCN Interculturalitat, del qual
va néixer l’Estratègia Antirumors. “La naturalització dels racismes dóna lloc als rumors, a expressions constants, tant si callem com si les verbalitzem”, explica
Cristina Monteys, membre de l’Estratègia

Khalid Ghali: “On són
els mestres negres
per posar en valor les
minories a les escoles?”
Cristina Monteys:
“La naturalització
dels racismes dóna
lloc als rumors“
Domi Viñas: “Esforçar-se
per aprendre la llengua
de l’altre demostra que
el vols al teu costat”

Alumnes de l’Institut Escola El Til·ler del barri del Bon Pastor de Barcelona.

Antirumors, que des del principi va posar
el focus a treballar la pedagogia. “L’educació és l’escenari primordial per lluitar contra les discriminacions, i és on l’Administració ha de prendre decisions valentes”,
apunta Monteys.
Per això, una de les eines d’aquesta iniciativa és la Xarxa Antirumors, un conjunt
de gairebé 400 entitats i de 600 persones
que treballen per desmuntar estereotips
sobre la diversitat. Una de les principals
accions és un catàleg d’activitats i formacions que ofereixen a tota la ciutadania i
principalment a escoles. Així, els centres
educatius disposen, per exemple, de tallers de rap contra el racisme, sessions de
lectura, cuina o de teatre de l’oprimit.
“L’objectiu és abordar el racisme des de la
prevenció, no de manera reactiva. Si només actuem quan hi ha una discriminació,
ja és tard”, afirma Monteys.
Una de les escoles que ha fet ús del catàleg és l’Institut Escola El Til·ler, al Bon Pastor. Aquest centre està fortament segregat:
entre el 60% i el 70% de l’alumnat prové de

famílies nouvingudes, la majoria del Marroc. Així, tot i que els infants són escolaritzats des de ben menuts en català i castellà,
i, per tant, no tenen problemes amb l’idioma, la comunicació amb les famílies era
un escull freqüent. Per això, i de la mà del
catàleg, van accedir a l’associació Prollema, que capacita nois i noies migrades,
en risc d’exclusió social, perquè puguin ser
formadors en la seva llengua materna.

Complicitat i pertinença
Gràcies a aquest vincle, al Til·ler s’imparteixen classes d’àrab per als infants en horari
extraescolar, però també per als membres
de l’equip educatiu. “De seguida vam veure
la necessitat d’apropar-nos a les famílies,
que veien una frontera amb l’escola per no
dominar la llengua”, explica Domi Viñas,
directora del centre. Així, des de fa tres
anys, l’equip docent rep classes d’àrab a la
pausa del migdia. Tot i que encara no són
capaços de mantenir una conversa en
aquesta llengua, sí que saben construir algunes frases que apropen famílies i centre.
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Identitats i Miralls,
un clam des de la Mina per
trencar l’estigma del barri

FOTOS: MONTSE GIRALT

S. V.
BARCELONA

“Van començar a venir a recollir les criatures amb un somriure, i intercanviàvem paraules a la porta. Això genera complicitat
i, per una banda, fa que les famílies confiïn
més en l’escola i se sentin més part del
barri, i per l’altra afavoreix l’empatia del
professorat”, apunta Viñas.
I és que arribar a un lloc nou, on es parla
una llengua estranya, genera frustració i
desconnexió amb l’entorn. “Hi ha l’estereotip que les famílies migrades no participen
de les activitats del centre. Però, tu ho faries si no entens què hi passa o sents que no
se’t respecta?”, es pregunta la directora. Segons Viñas, esforçar-se per aprendre la llengua de l’altre és un petit gran gest: “Demostres que tant el seu idioma com ells són
vàlids i que els vols al costat per construir
comunitat”. Encara no es pot dir que docents i famílies del Til·ler parlin la mateixa
llengua, però sí el mateix idioma. L’esforç
per fer-se entendre i la paciència per mantenir una connexió, gràcies a l’estima compartida per les criatures, ha construït un
pont per superar els estigmes.

Una plaga de rates. El desmantellament d’una “banda de toxicòmans”.
Un ferit per arma de foc. Aquests successos són els que apareixen ràpidament al buscador de notícies Google
quan cerques “la Mina”. Sobre el barri
de Sant Adrià del Besòs pesa un fort
estigma, alimentat per aquest tipus
de notícies que generen un missatge
que s’enquista dins i fora de la Mina i
que acaba aconseguint que el mateix
veïnat senti rebuig cap al seu propi
barri. “Molts joves no se senten a gust
i creuen que no arribaran enlloc per
haver nascut aquí. Però és que les discriminacions no tenen límit: no poden demanar menjar a domicili perquè Glovo no reparteix aquí. També
ens expliquen que no poden comprar
ni vendre per Wallapop perquè la
gent es pensa que els robaran”, explica David Picó, educador del projecte Des de la Mina, dinamitzat per la
Plataforma d’Educació Social (PES)
Salesians Sant Jordi.
Aquest projecte neix el 2003 amb
un objectiu clar: transformar la
imatge del barri a través de la dinamització comunitària. D’aquí neixen
diverses iniciatives, com Fills de la
Mina, un videoclip de rap i rumba en
català, realitzat per joves del barri
amb la col·laboració de la Plataforma
per la Llengua, que va arrasar a internet el 2019. Aquesta experiència, que
va ser puntual, va aixecar molt enre-

PES LA MINA

La iniciativa convida
grups de joves i
professionals que
treballen al barri a
analitzar què diuen
els mitjans i veure
com alimenten
els estereotips

nou i va servir per ajudar a canviar la
mirada del barri de portes enfora.
Però Des de la Mina treballa des de fa
anys també per incidir sobre els estereotips i els estigmes que tenen els
mateixos veïns i veïnes.
En aquesta línia, fa vuit anys que
va sortir a la llum la proposta Identitats i Miralls, un taller dinamitzat per
estudiants d’Educació Social de la
Universitat de Barcelona (UB) que
acompanya diversos col·lectius en una
anàlisi crítica d’allò que les notícies expliquen de la Mina. Així, des de grups
de joves que participen de l’Aula d’Estudi, fins als professionals del CAP,
participen en tallers de 90 minuts en
què es compara “què diuen els mitjans
sobre el barri amb allò que pensen, viuen o senten els veïns, analitzant
quina influència té en com se senten i
com es construeixen les identitats col·
lectives de la Mina”, explica Marina

Sessió del taller Identitats i Miralls.

David Picó: “Molts
joves assumeixen que
no arribaran enlloc
per haver nascut aquí”
Algunes notícies
generen estigmes
fins i tot entre els
mateixos veïns

Moreno, treballadora de la PES, que
apunta que Identitats i Miralls suposa
una (re)descoberta del barri, “deixant
enrere les pantalles, trepitjant terreny
i connectant el veïnat”.
Les notícies que es comenten són
escollides especialment per a cada
grup. Per exemple, una de les activitats que es van fer amb la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) va
tractar sobre el consum de drogues al
barri. “Els joves culpaven les persones
migrades del tràfic i el consum perquè
per a ells era fàcil rendir-se a l’estereotip”, diu Moreno, que afegeix: “Identitats i Miralls et confronta amb els teus
propis prejudicis i et du a l’autocrítica”.
Aquestes reflexions també són imprescindibles per als professionals que treballen cada dia a la Mina, per no reproduir estereotips i no tractar els usuaris
des del paternalisme ni l’estigma.
Berta Ramírez és una de les participants d’aquests tallers, en el seu cas
com a treballadora de la PES. “Vaig
recordar que la primera vegada que
vaig venir a la Mina vaig passar por,
però no perquè em passés res, sinó
perquè tenia assumit que era un barri
perillós”, explica, tot reflexionant sobre com és d’important per al treball
comunitari no prejutjar. Per això, que
els adults i professionals no estiguin
intoxicats per la premsa sensacionalista i no vegin el jovent del barri com
a potencials delinqüents o drogoaddictes és importantíssim per a la seva
autoestima i realització.
Un dels objectius, doncs, del taller
és demostrar que aquests joves no tenen el destí gravat a foc només per haver nascut a la Mina, per molt que alguns titulars de notícies els augurin
un futur de misèria. I, per això, és
molt important la presència i la dinamització de les joves estudiants de la
UB. “En molts casos hi ha pocs anys de
diferència entre les noies universitàries i els joves que venen als tallers,
però les seves realitats són tremendament diferents. Aquest encontre, que
d’una altra manera no s’hauria donat,
els ajuda a veure que altres camins
són possibles”, explica David Picó.
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28 DE JUNY: DIA DE L’ORGULL LGTBIQ+
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UN DIA PER CELEBRAR LA

DIVERSITAT

Al llarg de la història sempre hi
ha hagut persones que s’han sentit
atretes per persones del mateix sexe.
I també persones que no s’identifiquen
amb el sexe amb què van néixer, nois
que han nascut amb un cos de noia
i a l’inrevés. Ningú tria la seva
orientació sexual ni la seva identitat
de gènere, però sovint aquestes
persones han estat discriminades
i perseguides per aquest motiu.

L’ORIGEN DEL MOVIMENT

El Dia de l’Orgull recorda
una data històrica: la revolta
de Stonewall del 28 de juny
del 1969. En aquella època,
les persones gais, lesbianes
i transsexuals eren rebutjades
per una part de la societat
i els seus drets no estaven
reconeguts. L’Stonewall Inn
era un bar de Nova York on el

Aquell fet va marcar un
abans i un després en la
lluita LGTBIQ+. Les nits
següents va haver-hi més
aldarulls, es van començar a
organitzar manifestacions
i es van crear associacions.
Un any després es va organitzar
la primera marxa de l’orgull
gai de la història.

VIQUIPÈDIA

Per això el 28 de juny se celebra el
Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+.
Aquesta jornada celebra la diversitat
i reivindica els drets d’aquest
col·lectiu, que engloba persones
i pensaments molt diferents.

col·lectiu LGTBIQ+ es podia
reunir, ballar i divertir-se
sense problemes. Era un dels
pocs locals de la ciutat que
acceptava homosexuals, i sovint
s’hi feien batudes policials.
Aquella nit, però, les persones
que hi havia al bar van plantar
cara a la Policia i es va produir
una petita batalla campal.

El bar Stonewall Inn.

FREEPIK

Coordina: Alba Fernández Candial

QUÈ SIGNIFIQUEN LES SIGLES?

L G T
LESBIANA
Dona que se
sent atreta per
altres dones.

GAI
Home que se
sent atret per
altres homes.

TRANSGÈNERE/TRANSSEXUAL
Una persona transgènere sent que
la seva identitat de gènere no es
correspon amb el sexe amb què va
néixer. Una persona transsexual és
una persona transgènere que s’ha
sotmès a una operació o tractament
hormonal per adequar el seu cos
al gènere amb què s’identifica.

B

B
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Cada dia, una notícia d’actualitat
amb activitats i diapositives
per treballar a l’aula.
SUBSCRIU-T’HI!

ELS DRETS LGTBIQ+ AL MÓN
Cada vegada més governs reconeixen els drets de les persones
homosexuals, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Malgrat això,
en alguns països formar part d’aquest col·lectiu segueix estant
perseguit i pot estar castigat amb penes de presó o fins i tot la mort.

Països com Espanya,
el Canadà, Sudàfrica o Austràlia, entre
d’altres, permeten el canvi
de sexe, el matrimoni
entre persones del
mateix sexe i que les
parelles homosexuals
puguin adoptar.

67 països penalitzen
les relacions sexuals
entre persones del
mateix sexe. D’aquests,
n’hi ha sis on es castiguen
amb la pena de mort:
l’Aràbia Saudita, Brunei,
l’Iran, Mauritània,
Nigèria i el Iemen.

BISEXUAL
Persona que se
sent atreta tant
per homes com
per dones.

i

INFOGRAFIA: ORIOL VIDAL. FONT: ILGA

Tot i que la constitució
prohibeix la discriminació
per motius d’orientació
sexual en països com Cuba,
Colòmbia o el Nepal, el
col·lectiu LGTBIQ+ segueix
sent víctima d’atacs i
agressions perquè no hi
ha lleis que els protegeixin
explícitament contra els
delictes d’odi.

INTERSEXUAL
Persona que té
alhora genitals
d’home i de dona,
o bé una combinació
de cromosomes
que fan difícil
assignar-li un sexe.

Q

QUEER
Teoria que rebutja
classificar les persones
en funció de la seva
orientació sexual o identitat
de gènere i defensa poder
viure lliurement, sense
categories.

+

Aquest símbol
representa altres
minories sexuals,
com les persones
asexuals,
demisexuals,
pansexuals,
antrosexuals
o de sexe fluid.
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Actualitat LGTBI

El Día del
Orgullo 2021
afronta el
auge de la
LGTBIfobia
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Activistas alertan del
calado de la ultraderecha
en las calles y señalan
a las instituciones
por haber legitimado
discursos de odio. Los
datos del Observatori
Contra l’Homofòbia
y el Ayuntamiento de
Barcelona muestran un
repunte de las denuncias

PO

L

Concentración frente la Ciutat
de la Justícia en apoyo a los
cuatro activistas LGTBI juzgados
por coacciones a Ciudadanos,
en octubre del año pasado.

Maria Rubio
BARCELONA

E

l Día del Orgullo –el 28 de
junio– llega con cierta preocupación ante las noticias
sobre un repunte de las
agresiones LGTBIfóbicas.
A finales de mayo, en solo
24 horas se habían producido en Barcelona seis agresiones contra
hombres gais, uno de los cuales tuvo que
someterse a una operación por fractura de
mandíbula. Militantes del movimiento advierten lo que consideran ya una traducción directa del auge de la ultraderecha en
las calles, que llega como respuesta a años
de conquistas sociales y movilización.
“Pareciera que hay una intención de
crear un clima de cambio social”, opina
Bárbara Ramajo, lesbiana y feminista del
colectivo Bollos en Teoría. “Estos ataques
no son fortuitos. Si no pasan organizadamente, si hay espontaneidad, hay que enmarcarlos dentro de un contexto, y es que
ya no tienen vergüenza para atacar”,
añade. Comparte el análisis el presidente
del Observatori Contra l’Homofòbia
(OCH), Eugeni Rodríguez: “La ultraderecha llega con la misión de relativizar los derechos y las libertades de los colectivos más
vulnerables. Si esto se convierte en una subasta en la que todo el mundo puede bajar
el contenido de las leyes y las garantías,
será la gran victoria de la ultraderecha”.
El auge de Vox, tercera fuerza en el Congreso de los Diputados y que también entró
al Parlament catalán el pasado 14 de fe-

Acto para condenar las agresiones al colectivo LGTBI celebrado en Barcelona.

Bárbara Ramajo:
“Pareciera que hay una
intención de crear un
clima de cambio social”
Eugeni Rodríguez: “La
ultraderecha llega con
la misión de relativizar
derechos y libertades”
Jana Lauco: “Posiciones
tránsfobas en las
instituciones se traducen
en más violencia”

brero con 11 escaños, no es el único episodio institucional que preocupa a estos activistas. El debate de la Ley Trans también se
sitúa en el corazón de la legitimización social de la LGTBIfobia, en específico contra
las mujeres trans, ya que su oposición ha
sido vehiculada mayoritariamente por la
fuerza que encabeza el Gobierno español,
el PSOE: “Las posiciones de las feministas
tránsfobas, agraviadas por el PSOE y con
Carmen Calvo en la delantera, o por el Partido Feminista, preocupan. Son posiciones
institucionales, con peso de autoridad, que
hacen que se nos deshumanice más. A la
hora de la verdad, esto se traduce en más
violencia física y verbal”, opina la militante
del colectivo Sororitrans Jana Lauco.
“Es curioso cómo, cuando el movimiento feminista se había desbordado y
había calado masivamente, estos sectores,
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En 2020 el número de
agresiones LGTBIfóbicas
aumentó un 18%, según
el registro del OCH

BLANCA BLAY-ACN

La Conselleria
d’Igualtat i Feminismes
ha sido recibida
como algo positivo

fundamentalistas en los temas que dividen, han aparecido”, añade Ramajo, quien
ve “intereses partidistas”. “Ya no hace
falta que la extrema derecha juegue el
partido, es que lo ven desde la grada, porque otros lo juegan por ella”.

Aumentan las denuncias
Según la última memoria del Observatori
per la No Discriminació (OND) del Ayuntamiento de Barcelona, las agresiones “por
orientación sexual o de género” fueron las
segundas más numerosas en la ciudad registradas en 2020, después de las racistas,
que representan casi la mitad de las atenciones. Son las agresiones LGTBIfóbicas
las que más crecieron, pasando del 22% al
29% del total de intervenciones del OND.
Los datos sobre violencias no siempre
son fáciles de cuantificar para la institución,

algo que la Generalitat recogió en su informe sobre el despliegue de la ley 11/2014
contra la LGTBIfobia en Catalunya de
2020: “No todos los casos de discriminación llegan a la atención institucional. Todavía es demasiado temprano para decir
que la Generalitat representa un referente
para la comunidad LGBT”. Esta reflexión se
puede extrapolar al resto de Administraciones que han integrado mecanismos para
prevenir, afrontar o reparar este tipo de violencias y que las cuantifican.
Según el mismo informe, las entidades
LGTBI tienen un papel preponderante en
la denuncia de casos. Esto se debe a la existencia del Observatori Contra l’Homofòbia, la organización presidida por Rodríguez, que centra su tarea en acompañar y
cuantificar los ataques. El lunes presentó
su informe anual sobre el estado de la

LGTBIfobia en Catalunya, en el cual destacaba un aumento del 18,1% en el número
de agresiones registradas por la entidad,
con un total de 189.
Los que más han denunciado son los
hombres gais, algo que el mismo OCH contextualiza: “Posiblemente haya más casos
invisibilizados que no llegan”. La violencia
machista también deja a las mujeres LGTB
en peor lugar: “Los hombres siempre han
sido más visibles. A las mujeres no se nos
contaba como seres sexuados, capaces de
decidir, o con un deseo propio hacia otras
mujeres. Hemos sido tratadas como objeto
del deseo masculino heterosexual, y si no
hay posibilidad de otras relaciones, no
existimos”, dice la activista histórica de Ca
la Dona y lesbiana Lola Majoral. El OCH
destaca la diferencia de las agresiones detectadas entre hombres y mujeres trans:
tres ellos y 19 ellas.

Violencia estructural
Más allá del clima político actual, la violencia contra la diversidad sexual y de género
tiene una raíz estructural a la que los activistas piden no quitarle el ojo de encima:
“Molestamos, porque salimos del control
que tienen los hombres sobre todas las cosas, y entre ellas las mujeres”, dice Majoral,
quien también añade a los homosexuales
en su análisis: “Los gais son hombres disidentes de la heteronorma”. “El problema
no es que seamos diferentes, es que con
nuestra decisión les planteamos un problema a su modelo”, subraya.
Ramajo recuerda cómo era vivir en la
Barcelona del postfranquismo e ir a los bares de ambiente: “Cuando salíamos del
Members, a veces nos encontrábamos con
una panda de skinheads que te perseguían
para pegarte. ¡Y no te creas, eran gente normalita!”, ironiza. “Hace unos años quizá no
era tan público, pero estábamos en los internados, en los psiquiátricos, en las prisiones, en los conventos o expulsadas de nues-

tros pueblos”, añade Majoral. En la misma
línea, Lauco apunta a que la violencia hacia
las mujeres trans no es más que una férrea
defensa del patriarcado: “En un sistema patriarcal y capitalista, se necesitan familias
nucleares, parejas heterosexuales que tengan hijos, que reproduzcan la mano de
obra. Y aquí estamos las mujeres trans, que
somos malos hombres o malas mujeres porque no podemos gestar”.

Una respuesta social
La creación de la Conselleria d’Igualtat i
Feminismes, liderada por Tània Verge, se
ha recibido como algo positivo para quienes creen que quedan cosas por hacer
desde la institución. Rodríguez menciona
la conquista de la ley contra la LGTBIfobia, la 11/2014, que todavía carece de reglamento sancionador, y apunta a que la
ley 19/2020 de “igualdad de trato y
no-discriminación” no puede diluir la realidad del colectivo: “Necesitamos que
haya una especificidad en la sanción contra la LGTBIfobia. No es lo mismo el odio
que la discriminación”. Así mismo, Rodríguez pone énfasis en la necesidad de invertir recursos económicos si realmente
hay voluntad de combatir el odio hacia la
disidencia sexual y de género.
Ramajo y Majoral comparten entusiasmo por ver a la consellera Verge en el
Govern: “Todas las estrategias son válidas,
y como dice la canción, «si tu l’estires fort
per aquí, i jo per allà...»”, dice Ramajo. “Al
final, si tenemos una ley es gracias a las movilizaciones y la gente en la calle”, añade
Majoral. Más escéptica se mantiene Jana
Lauco, quien sostiene que Sororitrans
apuesta por “generar red” ante el “aislamiento” y la violencia que están recibiendo: “Como clase trabajadora, podemos
hacer un pulso a las instituciones y conseguir reconocimientos de derechos, sí. Pero,
al final, pretender encontrar una solución
en la institución es una fantasía, porque, al
fin y al cabo, es el propio Estado quien se
está beneficiando de este sistema”.

OCH-ACN

“Molestamos porque
salimos del control que
tienen los hombres sobre
todo”, añade Majoral

Protesta con miembros del OCH.
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Les claus de la setmana

Els titulars
morts a les carreteres

REOBERTURA DE LES LIMITACIONS PER LA PANDÈMIA

N

Les dues víctimes mortals del cap de setmana
van augmentar a 58 els morts en accident a les
carreteres catalanes d’aquest any, un 22% més
que el mateix període de fa un any.

C

A

Els tuits

Raül Romeva i Rueda @raulromeva 22 de juny
Raül: “Indultant 9 persones no amagaran
la repressió que continuen aplicant contra
centenars d’independentistes. No cedirem:
amnistia i autodeterminació!”

222

1,1m

4,6m

Dolors Bassa @dolorsbassac 22 de juny
Aviat 9 persones sortirem de presó pels indults.
Després de més de 3 anys, comença a tornar
a la política el que no n’havia d’haver sortit
mai. Ara falta el retorn de les exiliades, acabar
les causes judicials obertes i la repressió.
Continuem...

122

287

1,3m

Joaquim Forn @quimforn 22 de juny
1.328 dies a la presó.
Ni un sol dia de renúncia.
Seguirem lluitant contra la repressió, pel retorn
dels exiliats i la independència de Catalunya.

147

1,2m

6m

Jordi Turull i Negre @jorditurull 20 de juny
L’única cita pel “reencuentro” a la que se m’ha
convocat des de l’Estat espanyol no és al Liceu
dilluns, és al Tribunal de Cuentas el 29 i 30
de juny com a responsable de despeses en
els anys que no vaig ni ser conseller ni tenia
competències d’exteriors. Aquesta és la realitat.

181

La imatge

3,4m

7,1m
FOTOGRAFIA: ACN

“Pedro Sánchez
anuncia que a partir
del 26 de juny ja
no caldrà anar
amb mascareta
pel carrer”
Divendres, 18 de juny

ACN

58
La xifra

RELLEU EN EL LIDERATGE DEL PAÍS DEL AIATOL·LAS

“El jutge ultraconservador
Ebrahim Raisi assumeix
la presidència de l’Iran”
Dissabte, 19 de juny

REACTIVACIÓ DE SECTORS IMPACTATS PER LA COVID

“L’oci nocturn reobre després de
15 mesos tancat per la pandèmia”
Diumenge, 20 de juny

REVÉS INTERNACIONAL A L’ESTAT ESPANYOL

“El Consell d’Europa reclama
a Espanya alliberar els presos,
retirar les euroordres i posar
fi a la repressió”
Dilluns, 21 de juny

INDULTS ALS PRESOS POLÍTICS

“El Consell de Ministres aprova
els indults als nou presos polítics
independentistes”
Dimarts, 22 de juny

ALLIBERAMENT DELS DIRIGENTS INDEPENDENTISTES

Protesta contra la presentació en societat dels indults
Milers de persones van protestar dilluns davant el Gran Teatre del Liceu, on el president del Govern espanyol,
Pedro Sánchez, va comparèixer per anunciar la imminent concessió dels indults als presos independentistes.

“Els presos i les preses
independentistes surten en
llibertat després de més de
1.300 dies de ser empresonats”
Dimecres, 23 de juny
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Revista de premsa

Perú

Àngel Ferrero

La victoria del candidato
de Perú Libre tomó por
sorpresa a muchos medios
de comunicación, reacios
a reconocer su victoria.
Las tareas que le esperan a
Pedro Castillo son enormes,
y los peligros, también

H

asta qué punto el de la
información es ya un
mercado libre como
cualquier otro es motivo todavía de debate
académico, pero de lo
que nadie duda es de
que se rige por la misma anarquía que el
resto. ¿Cuántas noticias leemos habitualmente de un país como Perú? ¿Cuántas hemos leído estos últimos días? El motivo no
es otro, como es sabido, que la victoria en
la segunda vuelta del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, en las elecciones presidenciales del país. “Un nuevo
tiempo se ha iniciado”, escribió Castillo en
su cuenta de Twitter, “millones de peruanos y peruanas se han alzado en defensa
de su dignidad y justicia”. El presidente
electo agradeció a “los pueblos de todo el
Perú” que “desde su diversidad y fuerza
histórica” le hayan “brindado su confianza”, y prometió que su gobierno “se deberá a toda la ciudadanía”. En su discurso
como vencedor, recogido por la BBC, Castillo intentó distanciarse del perfil en el
que durante la campaña se le había buscado encasillar: “No somos chavistas, no
somos comunistas, somos trabajadores,
somos emprendedores y garantizaremos
una economía estable, respetando la propiedad privada, respetando la inversión

privada y, por encima de todo, respetando
los derechos fundamentales, como el derecho a la educación y a la salud”.
¿Pero quién es Castillo y qué significa
para Perú? Liam Meisner escribió para la
edición latinoamericana de la revista Jacobin un buen perfil del presidente electo.
“Castillo saltó a la fama nacional en 2017
durante una huelga nacional de maestros
contra el gobierno del entonces presidente
Pedro Pablo Kuczynski”, relataba Meisner,
y recordaba cómo, “después de ser reclutado por Perú Libre para postularse a la
presidencia este año, era solo un candidato
menor”. Pero “su actuación en los debates
le llevó a ser el centro de atención de la opinión pública”, y comenzó a recabar apoyos. “A pesar de su ascenso al final de la
campaña –continuaba este autor–, los medios de comunicación no estaban preparados para su éxito”. Así, “en la noche de las
elecciones, la CNN de Perú no tenía una
imagen suya que pudiera utilizar y tuvo
que mostrar una silueta genérica mientras
mostraba los resultados”.
Meisner también advertía contra la
tentación de ir demasiado lejos en los paralelismos con otras fuerzas progresistas
en el subcontinente, ya que, “aunque Castillo y Perú Libre fueron los más votados,
no tienen un verdadero movimiento político detrás”: “Su victoria no fue el resultado de años de organización, como en el
caso de otros movimientos de izquierda
en América Latina; la mayoría de los votantes que eligieron a Castillo lo hicieron
en las últimas dos semanas”, explicaba.

Meisner: “La CNN
de Perú no tenía una
imagen suya y mostró
una silueta genérica”
Castillo no tendrá ni un
día de respiro; solo hay
que ver lo ocurrido en
otros países de la región

ACN-REUTERS

De un Castillo
a otro

Pedro Castillo, líder de Perú Libre, ganador de las presidenciales en el país andino.

Además, “a diferencia de los bolivianos
que apoyan al Movimiento por el Socialismo (MAS) o de los brasileños que apoyan al Partido de los Trabajadores (PT), la
mayoría de los votantes de Perú Libre no
están casados con el partido de ninguna
manera, y su apoyo podría disiparse en las
próximas elecciones”.
El fin de semana pasado los medios informaban de que cientos de militares retirados habían firmado una carta reclamando un golpe de Estado contra Castillo.
Ruido de sables oxidados que acompañan
al lawfare que la candidata de la derecha,
Keiko Fujimori, puso en marcha cuando su
derrota era clara. Aunque el 19 de junio los
tribunales peruanos desestimaron los 943
recursos de nulidad presentados por el
partido de Fujimori, Fuerza Popular, que
nadie se llama a engaño: Castillo no tendrá
ni un día de respiro. Solo hay que ver lo
ocurrido en otros países de la región.
En El Comercio, Mario Ghibellini hablaba de un “chúcaro contexto”: “El más
relevante de los criterios para pronosticarle un contexto chúcaro a quien se ciña
la banda embrujada en poco tiempo, no
obstante, es la composición del Congreso”,
apuntaba Ghibellini, que añadía que “ninguno de los dos partidos que pugnan por la
presidencia ha obtenido en la nueva conformación legislativa una mayoría que le
permitiría aprobar por cuenta propia iniciativa alguna”, por lo que “cualquiera de
ellas necesitaría tejer acuerdos con varias

Vargas Llosa
y Castillo
“Si un día pretende usted
presentarse a unas elecciones,
aunque sea a su junta de vecinos,
rece por que no le apoye Mario
Vargas Llosa”. Así empezaba
una sardónica columna de
El Confidencial que repasaba
el historial político del escritor
peruano, que apoyó en la segunda
vuelta a Fujimori. “En fin, don
Mario debería recordar aquello
que le dijo una vez su exmujer
antes de que la dejara por Isabel
Preysler –terminaba la pieza–: «Lo
único para lo que vales es para
escribir»”. Seguramente ya ni eso.

otras bancadas para intentar sacar adelante sus empeños más preciados”.
Que sepamos, no hubo noticias desde
el nido del águila, pero desde Ginebra el
presidente de EE. UU., Joe Biden, se descolgó con las siguientes afirmaciones –ante
una delegación, por cierto, compuesta solo
por periodistas estadounidenses, ya que
no se autorizó la presencia de sus colegas
rusos–: “¿Cómo serían vistos los Estados
Unidos por el resto del mundo si interfiriesen directamente en las elecciones de otros
países y todo el mundo lo supiese?”. Y,
bueno, ¿alguien se lo dice?
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LOS FESTIVALES TESTEAN
LA NORMALIDAD
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El Cruïlla, que se hará en
el Fòrum, realizará 25.000 test
de antígenos en unas seis horas,
lo que supone un gran
reto organizativo.

Judith Vives
BARCELONA

E

l año 2020 fue una travesía
por el desierto para los festivales de música: la mayoría se cancelaron o se aplazaron por la covid. Un año
más tarde, han puesto sus
maquinarias en marcha
para recuperar una cierta normalidad.
Esta no será 100% posible: las medidas sanitarias siguen vigentes y las normas cambian de una semana para otra. La incertidumbre ha llevado a algunos de los
grandes, como el Primavera Sound o el Sonar, a aplazar hasta 2022. Otros han decidido salir adelante a pesar de las circunstancias. Las multitudes, la libertad de
movimiento, el baile y la cercanía forman
parte del ADN de los conciertos. Para poder celebrarse este año, la mayoría de festivales tendrán que renunciar a su naturaleza libre y festiva y proponer condiciones
mucho más limitadoras y asépticas.
En muchos casos, el formato de festival
–conciertos en una o varias jornadas con
escenarios compartidos– se ha reconvertido en ciclos con un artista por sesión. Es
lo que ocurre con el Share, que se ha reinventado como ciclo de diez conciertos en
el Estadio Olímpico, un gran espacio que
da cabida a su público habitual y, a la vez,
permite mantener las distancias. “Para nosotros es un sueño hacer el festival en el estadio”, explica Stefano Maccarone, director del Share, un festival con enfoque
solidario que se puede celebrar después de
replantear el formato hasta cinco veces.

Festivales pioneros
Otros festivales, como el Cruïlla, el Vida o
el Canet Rock, han convertido la crisis en
oportunidad para acoger pruebas piloto
para la gestión de la pandemia. En colaboración con la Fundación Lucha contra el
Sida y las Enfermedades Infecciosas y avalados por el Procicat, han organizado
dispositivos sanitarios para hacer test de
antígenos a todos los asistentes, dando
continuidad a la prueba piloto realizada en
marzo en el Palau Sant Jordi. Así se garantizará que nadie infectado por coronavirus
acceda a los recintos y que se pueda disfru-

XAVI TORRENT

EVENTOS COMO EL
CRUÏLLA O EL VIDA
HAN PLANIFICADO
DISPOSITIVOS
SANITARIOS CON
PRUEBAS DE ANTÍGENOS
A LOS ASISTENTES, Y LOS
ARTISTAS CELEBRAN LA
VUELTA A LOS ESCENARIOS

Un concierto de una edición prepandémica del festival Cruïlla.

tar de los conciertos sin limitación de movimiento ni distancias. En palabras de Jordi
Herreruela, director del Cruïlla, se trata de
“crear un espacio sin contagios, una burbuja sanitaria”. Los test, que se pagan con
la entrada, serán nasales y menos invasivos, y se harán antes de entrar al recinto.
El Vida será el primero en Catalunya en
celebrarse sin distancias de seguridad, los
días 1, 2 y 3 de julio en Vilanova i la Geltrú,
gracias a los test. “Nosotros ya éramos un
festival más sostenible y sin aglomeraciones”, explica su director, Dani Poveda, señalando que el entorno de la Masia d’en
Cabanyes es ideal para acoger su aforo habitual –10.000 personas por día– y a la vez,
con las pruebas, “generar un entorno seguro” en el que moverse libremente.
Para el Cruïlla, que se hará en el Fòrum
los días 8, 9 y 10, supone un gran reto organizativo, pues tendrán que realizar 25.000
test en unas seis horas. El esfuerzo, asegura Herreruela, valdrá la pena: “Senti-

mos que estamos haciendo historia y
creando los espacios para volver a la vida”.
Para los artistas, la recuperación de
cierta normalidad es “un motivo para el optimismo”, como afirma Klaus Stroink, de
Stay Homas. El grupo, popularizado durante el confinamiento, solo hizo 11 conciertos en 2020. Ahora esperan vivir la experiencia del directo más intensamente “y
compartir nuestras canciones con la gente”.
Según Stroink, la distancia y la mascarilla
“crea una energía muy diferente, mucho
más limitada, no se vive igual”. Por eso,
confía que con la vacunación y los test las
medidas “se vuelvan más permisivas”.
Según Miki Florensa, guitarrista de La
Pegatina, es una buena noticia ver que “la
gente se está animando a ir a conciertos” y
ayudar a la recuperación de un sector muy
tocado. En su caso han aprovechado para
gravar un nuevo disco, pero, como la mayoría de artistas, ya tienen ganas de volver
a los escenarios con normalidad.
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Quince festivales para un verano con ritmo
MAS I MAS FESTIVAL
Del 1/8 al 2/9
Diferentes espacios de Barcelona

VALLVIVA
15 y 16/7
La Garrotxa

Este clásico de las noches de verano
barcelonesas llega a la novena edición
con una treintena de artistas, entre
ellos Sara Baras, Love of Lesbian,
Loquillo, Rosario, Manel, Raphael,
Woodkid, Miguel Poveda, Aitana,
Amaia y Nathy Peluso, además
de las voces emergentes del Village.

La nueva edición de este festival con
tintes solidarios cambia de formato y
se celebrará con un aforo reducido de
2.000 a 3.000 personas y con nueva
ubicación. El cartel incluye a Lola
Índigo, Omar Montes, La Pegatina,
Stay Homas, Oques Grasses, 31FAM,
Alba Reche, Aleesha y Hugo Cobo.

El Mas i Mas vuelve en agosto
con un programa que reabre tres
emblemáticas salas: Jamboree,
Tarantos y Moog. Las de Barcelona
–el grupo de Eva Fernández, Magalí
Datzira y Lucía Fumero–, la bailaora
Rebeca Monasterio y el 25 aniversario
del Moog, serán los primeros shows.

Esta nueva cita musical del verano
que nace en la Garrotxa se presenta
como un festival de los sentidos
en el que la música y la gastronomía
son protagonistas. Los cabezas
de cartel son Jorge Drexler y Manel,
y también el restaurante Les Cols,
con dos estrellas Michelin.

FESTIVAL DE PORTA FERRADA
Del 9/7 al 21/8
Sant Feliu de Guíxols

SONS DEL MÓN
Del 23/7 al 7/8
Ciutadella de Roses

Festival decano en Catalunya, llega
a la 59 edición con Ben Harper, Bad
Gyal, María Arnal y Marcel Bagés,
Rosario, La Oreja de Van Gogh, Kool &
The Gang, Oques Grasses y Sidecars
+ Sidonie como cabezas de cartel. Y
estrena el ciclo Delicatessen –Núria
Graham o Renaldo & Clara...

El festival Sons del Món, que
celebrará su decimocuarta edición
en la Ciutadella de Roses, será el
primer gran evento de verano de
la Costa Brava. A su escenario se
subirán artistas como Aitana, Amaral,
La Casa Azul o Stay Homas.

Las Nits del Fòrum son la alternativa
del Primavera Sound para un nuevo
verano sin este festival de referencia.
A lo largo de dos meses, se han
programado las actuaciones de
Bad Gyal, Ara Malikian, Rigoberta
Bandini, Crimen, Califato ¾ o
Estrella Morente, entre otros.
RESPIRA
24, 25 y 26/6 y 2, 3 y 4/7
Ruinas de Empúries (L’Escala)
Impulsado y protagonizado por
Joan Dausà, en el que el cantautor
estrenará en exclusiva las canciones
que formarán parte de su próximo
disco meses antes de que se publique.

Marcel Bagés y María Arnal.

FESTIVAL D’ESTIU DE TARRAGONA
Del 9/7 al 22/8
Teatre Auditori del Camp de Mart (TGN)

Pablo López abrirá la edición de este
año, en la que se han programado
23 conciertos con nombres
destacados como Raphael, Ara
Malikian, Passenger, Antonio Orozco,
Estopa, Hombres G, David Bisbal,
Morado, Love of Lesbian, Aitana
o Manel. La bailaora Sara Baras
protagonizará el concierto solidario.

El Festival d’Estiu de Tarragona
presenta una oferta musical ecléctica
con espectáculos para todos los
gustos. Fangoria, Paco Ibáñez, Judit
Neddermann, Sopa de Cabra o Miki
Núñez son algunos de los artistas
que participan este año en una cita
que se cerrará con el Minipop.

GREC 2021
Del 27/6 al 31/7
Teatre Grec y otros espacios (BCN)

PAUPATERRES
Del 8 al 10/7
Càmping Municipal de Tàrrega

En el apartado musical destacan
estrellas internacionales como
Fatoumata Diawara y Omara
Portuondo, previstas para el año
pasado. Sopa de Cabra y Love
of Lesbian debutarán este año.

La 23ª edición del festival de verano
de Ponent contará con Els Amics
de les Arts, Doctor Prats, Roba
Estesa, La Fúmiga, Bredda,
La Terrasseta de Preixens,
El Pony Pisador y El Pot Petit.

CANET ROCK 2021
3/7
Canet de Mar
Es uno de los festivales que servirá
de prueba piloto para recuperar la
normalidad. Se celebrará con 22.000
personas en pie y test de antígenos.
En su cartel, Stay Homas, Buhos, Zoo,
Suu, Oques Grasses, Doctor Prats,
Miki Núñez, JazzWoman, Miquel
del Roig, Cesc y Lildami, entre otros.

La bailaora Sara Baras.
MALEDUCATS 2021
16 y 17/7
Terrassa
El festival de música urbana
impulsado por el rapero Lildami
se celebra en la Masia els Bellots, en
un formato de dos días. El programa
trae a artistas de rap, hip-hop i R&B
como Trueno, Ecko o 31Fam.

ARXIU HALLEY RECORDS

NITS DEL FÒRUM
Del 17/7 al 16/9
Parc del Fòrum (Barcelona)

ACN

CRUÏLLA 2021
Del 8/7 al 10/7
Parc del Fòrum (Barcelona)
Artistas como Two Door Cinema
Club, Amaral, Morcheeba, Kase.O
o Manel forman parte del cartel
del festival de este año. Todos los
asistentes se someterán a una prueba
PCR antes de acceder al recinto, por
lo que no será necesario mantener
la distancia de seguridad ni habrá
limitaciones de aforo.

Un concierto del grupo Manel.

CAP ROIG 2021
Del 23/7 al 21/8
Calella de Palafrugell

PAU CORTINA-ACN

Love of Lesbian en el Sant Jordi.

GERARD VILÀ-ACN

SHARE FESTIVAL
Del 17/7 al 30/10
Estadi Olímpic (Barcelona)

PERE FRANCESCH-ACN

FESTIVAL JARDINS PEDRALBES
Hasta el 23/7
Jardins del Palau de Pedralbes (BCN)

La banda Roba Estesa.
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Una imatge promocional del Grec 2021, amb l’Àfrica com a fil conductor.

Un Grec amb accent
africà aixeca el teló

Judith Vives

L’adaptació teatral de la novel·la de Ma
thias Enard Carrer Robadors, dirigida per
Julio Manrique, inaugurarà aquest diumenge 27 de juny una nova edició del Grec.
El festival d’estiu de Barcelona presenta un
programa de teatre, música, dansa i circ
amb un eix conductor centrat en l’Àfrica.
El Grec ha fet, des de l’edició de l’any
2017, un recorregut per diferents escenes
del món. Després de passar pel Mediterrani, l’Àsia, el Pacífic i Amèrica, ara li ha arribat el torn al continent africà i, especialment, a la diàspora africana i l’Àfrica que
trobem a Barcelona. Per això s’ha triat Carrer Robadors com a obra inaugural, ja que
tracta sobre la migració a partir d’un jove
de Tànger que arriba a la capital catalana
en ple moviment del 15-M.
Altres espectacles amb un vincle amb
l’Àfrica seran el del Trio Da Kali, integrat
per griots, músics i narradors d’històries de
l’Àfrica Occidental; la proposta del veterà
Peter Brook, que presenta una recerca sobre La Tempesta de Shakespeare a Tempest
Project, on el personatge de Pròsper està
interpretat per l’actor africà Ery Nzaramba; o la de Sílvia Ferrando, que parla
de colonialisme a Hernán Cortés se escribe
con ñ, la tercera part d’una trilogia que inclou Los bancos regalan sandwicheras y chorizos (2017) i Armas de construcción masiva (2018). Els noms de Brett Bailey,
Fatoumata Diawara, Serge Aimé Couli-

baly, Gregory Maqoma i Germaine Acogny
son altres del programa dedicat a l’Àfrica.
El Grec 2021 acollirà fins al 31 de juliol
prop d’un centenar de propostes en 40 espais de la ciutat. La programació inclou algunes reprogramacions del 2020 i 28 activitats paral·leles. A més, fa una aposta
decidida per la creació local, amb coproduccions amb Sixto Paz, Les Impuxibles,
Indi Gest, Cia. Jesús Rubio Gamo, Cia. La
Línea, el circ de l’Ateneu Popular 9 Barris,
Rhum & Cia, Quim Girón/Moon Ribas, La
Bu Teatre, Companyia de Circ “eia”, Antes
Collado, La Peleona, Xavier Bobés i Enric
Montefusco, LAminimAL, T de Teatre, Iniciativa Sexual Femenina, Park Keito, Emília Gargot... La Petita Malumaluga, ZumZum Teatre, Teatre al Detall o Xiula i The
Penguins són les apostes dins de la programació per a tots els públics.
Dins la programació musical, el Teatre
Grec acollirà un concert de Sopa de Cabra,
una de les bandes de rock català més veteranes i que, tot i això, s’estrenarà enguany
en aquest escenari. A més, també hi actuaran Love of Lesbian i Rodrigo Cuevas, entre
altres. I dins de Grec Ciutat, cal destacar la
programació que tindrà lloc als museus.
Aquest any, tres propostes es presenten
com a evolució de projectes: les de Ferran
Utzet, Azkona&Toloza i el procés creatiu
d’El Conde de Torrefiel al Macba.
DATA Del 27 de juny al 31 de juliol
LLOC Teatre Grec i altres espais (BCN)
PREU En funció de l’espectacle

El festival Poesia i + tornarà a irradiar poesia en diferents municipis del
Maresme, presentant, del 30 de juny
a l’11 de juliol, tot de propostes singulars que inclouen noves veus i noms
de l’escena musical independent.
La 16a edició del festival se celebrarà del 30 de juny a l’11 de juliol a
nou municipis del Maresme: Caldes
d’Estrac, Canet, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt,
Teià, Dosrius, Arenys, Alella i Mataró.
Aquests municipis acolliran recitals,
concerts, performances i propostes artístiques que posaran en diàleg la poesia amb les altres arts i el moment
present. Els diversos actes se celebraran en espais singulars de la comarca,
la majoria a l’aire lliure.

Joan Miquel Oliver, Pau Vallvé,
Ferran Palau, Lu Rois o Maria Jaume
són alguns dels artistes que participen en aquesta edició, que també
comptarà amb Ikram Bouloum, Laia
Llobera, Nacho Vegas o Maria Arnal
i Marcel Bagés. Promogut per la fundació Palau de Cales d’Estrac, el festival aposta per noves veus de poetes,
com ara Gabriel Ventura, Míriam
Cano, Jaume Coll Mariné o Chantal
Poch, i per espectacles teatrals o
d’experimentació vocal amb artistes
com Marc Vilajuana, Marala, Jordi
Coca o P de carn.
DATA Del 30 de juny a l’11 de juliol
LLOC El Maresme
PREU En funció de l’espectacle

FRANCISCO UBILLA

BARCELONA CULTURA

Marc Vilajuana, Joan Miquel
Oliver i Maria Arnal al Poesia i +

Joan Miquel Oliver, un dels participanst en el festival Poesia i +.

‘La filla del mar’,
en versió musical

Visita guiada al
Palau Savassona

La filla del mar, un dels drames més
coneguts d’Àngel Guimerà, arriba al
Teatre Condal convertit en musical.
L’obra relata la història d’una nena,
l’única supervivent d’un naufragi en
el qual moren els seus pares, que arriba a les platges d’un poble de la
costa catalana. La Barni Teatre en fa
una revisió que remarca els elements
essencials i universals de la història.

L’historiador Marc Jobani serà l’encarregat de guiar, aquest dissabte,
una visita pel Palau Savassona, l’actual seu de l’Ateneu Barcelonès. En
total es faran tres sessions d’aquesta
visita que vol donar a conèixer aquest
edifici del darrer quart del segle
XVIII i d’estil neoclàssic, però també
el segle i mig d’història de l’Ateneu
Barcelonès.

DATA Del 25 de juny al 4 de juliol
LLOC Teatre Condal (Barcelona)
PREU De 29 € a 35 €

DATA 26 de juny
LLOC Ateneu Barcelonès (BCN)
PREU 12 €
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El festival Elefant d’Or porta
el millor del circ internacional

Art amb vistes
a Montserrat

El cantautor Nacho Vegas és un dels
artistes destacats que participaran a
l’(A)phònica, Festival de la Veu, que
se celebra a Banyoles. En la dissetena
edició, la cita recupera la normalitat
amb un variat programa de concerts.
Fins al 27 de juny, el festival comptarà
amb una trentena de propostes amb
noms com Albert Pla, Tarta Relena,
Rita Payés i Elisabeth Roma, Rodrigo
Cuevas, Cor de Teatre i Vespres d’Arnadí, entre molts altres. Més del 65%
de les propostes són gratuïtes.

El Festival Vilart arriba aquest dissabte a la segona edició oferint una
proposta multidisciplinària gratuïta
que inclou música, teatre, arts plàstiques i fotografia, en un entorn rural i
natural privilegiat i amb vistes a la
muntanya de Montserrat. El festival
compta amb dos actes principals:
l’obra de teatre i clown Gran reserva
de la companyia Rhum i Cia; i el concert de Tarta Relena a l’Era del Mas
del Puig. El festival és gratuït, però cal
reservar l’entrada abans.

DATA Fins al 27 de juny
LLOC Banyoles
PREU En funció de l’espectacle

DATA 26 de juny
LLOC Castellbell i el Vilar
PREU Gratuït

Més de 30 companyies a la
setena edició de L’Altre Festival
amb Galea de pellos, un espectacle en
col·laboració amb Cabosanroque, Els
Escarlata, Sonia Gómez, David Climent, Associació Matissos i els i les
Altres. També es podrà veure Allà on
les maletes es perden, un projecte
del Teatre Nacional amb la participació de l’Institut Doctor Puigvert i l’entitat Arep per la Salut Mental.

tatals de Rússia, el Vietnam o Ucraïna. Destaquen els xous del contorsionista rus
Aleksandr Batuev, referent de la disciplina;
l’equilibrista rus Valentin Chetverkin, que
presenta una innovadora atracció d’equilibrisme solista; o Mustafa Danguir Troupe
& Jessé Brandao, que ofereixen l’arriscada
atracció de la doble roda de la mort.
DATA Del 24 al 28 de juny
LLOC Girona i Besalú
PREU En funció de l’espectacle

Espectacle de cintes aèries d’Ucraïna.

DATA 25, 26 i 27 de juny
LLOC Fabra i Coats (Barcelona)
PREU En funció de l’espectacle

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA

La Fabra i Coats acull la setena edició
de L’Altre Festival, el primer d’arts escèniques i salut mental, amb espectacles que donen visibilitat a propostes
artístiques creades i protagonitzades
per persones amb o sense trastorn
mental, així com a obres que reflexionen sobre aquesta temàtica. Durant
tres dies es podran veure més de 30
propostes a càrrec de companyies aficionades i professionals, i produccions pròpies. La companyia de Pep Callau serà l’amfitriona, i s’inaugurarà

Girona serà per quarta vegada l’escenari del
Festival Internacional del Circ Elefant d’Or,
l’únic certamen internacional del circ al
nostre país i un dels cinc esdeveniments
d’aquest tipus més grans del món. Aquesta
edició presenta canvis respecte a la data habitual del febrer, i també en l’emplaçament:
per oferir totes les garanties, es farà al Pavelló Municipal de Fontajau, transformat en
circ estable per a l’ocasió, fins al 28 de juny.
L’Elefant d’Or és dels pocs festivals de
circ internacional que se celebren enguany.
Per això se’ls vol retre un homenatge amb
una edició especial titulada Festival de Festivals, que presentarà els números guanyadors de les darreres edicions dels de Moscou, la Xina, França i Ucraïna. Seran 18
atraccions amb més de 40 artistes d’11 països, i agrupades, com és costum, en dues
semifinals –espectacles Blau i Vermell.
Pel càsting s’ha fet un rastreig internacional, i a causa de les restriccions de mobilitat els espectacles s’han triat a partir del
visionat més de 500 vídeos i amb el suport
de companyies de prestigi, com els circs es-

BARBARA BAMBERGER

Nacho Vegas,
a Banyoles

‘Els arxius de Rockdelux’,
a la Biblioteca Vapor Vell
La Biblioteca Vapor Vell de Sants acull
una exposició dels fons de la revista
Rockdelux. El maig del 2020, l’emblemàtica revista musical va anunciar
que deixava de publicar-se en paper
després de 35 anys i 394 números.
Llavors van decidir donar el fons documental a la Vapor Vell, especialitzada en músiques urbanes. Ara, tot
aquest fons es podrà veure a la mostra
Els arxius de Rockdelux (1986-2019).

EVA GUILLAMET

DATA Des del 16 de juny
LLOC Biblioteca Vapor Vell (BCN)
PREU Gratuït

ELS BARRETS DE BALENCIAGA

Presentació de l’exposició.

El Museu del Disseny de Barcelona
acull la primera mostra internacional
centrada en els barrets creats pel
prestigiós dissenyador de moda Cristóbal Balenciaga (1895-1972). L’exposició
presenta més de 80 peces i una desena
de conjunts creats per Balenciaga als
departaments de barreteria de la casa
d’alta costura a París i a Madrid, des de
finals dels anys 30 del segle passat fins

al tancament de les cases de la marca,
l’any 1968. L’exposició, que porta per
títol Balenciaga: l’elegància del barret,
és fruit d’anys de recerca conjunta sobre
les col·leccions de barrets del Museu
del Disseny de Barcelona i el Cristóbal Balenciaga Museoa de Guetaria,
que també coprodueixen la mostra.
Es podrà visitar fins al 3 d’octubre.
L’entrada general val 3 euros.
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Entrevista Gerard Esteva

Ferran Espada
BARCELONA
Gerard Esteva i Viladecans (Barcelona, 9
d’agost de 1984) és violinista i llicenciat en
Dret. Però ha compatibilitzat dues de les
seves passions, la gestió i l’esport, en un
dels càrrecs més importants del món esportiu català, la presidència de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC), al capdavant de la qual acaba de
ser reelegit, i del Comitè Olímpic Català.
Què és la UFEC?

La UFEC és el gran paraigua representatiu
del tercer sector esportiu. Agrupa 71 federacions esportives de tots els esports reconeguts, que inclouen 12.000 clubs sense ànim
de lucre i 700.000 persones federades.
Vostè ha estat reelegit president fa pocs
dies. Quins són els reptes que afronta la
seva presidència en aquest nou mandat?

“El govern d’Ada
Colau ha abdicat
de liderar Catalunya
esportivament”
Gerard Esteva
President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

MONTSE GIRALT

Gerard Esteva,
durant l’entrevista a
‘El Quinze’ de Público.

Reelegit a la presidència
de la UFEC, dibuixa el
dramàtic impacte del
coronavirus en el sector
esportiu, critica les
draconianes restriccions de
la Generalitat i és molt dur
amb la política esportiva
de l’Ajuntament de Colau

El principal repte és consolidar tota l’àrea
de negoci que hem generat fins ara. El nostre model es basa a participar en diverses
activitats econòmiques vinculades al món
de l’esport per generar uns beneficis que
reinvertim íntegrament en la nostra tasca
esportiva. Des de beques a esportistes a
aportacions a les entitats esportives, per
un valor de més de quatre milions d’euros.
Tot això són diners que no surten de subvencions de diner públic. Som un òrgan de
solidaritat amb les federacions esportives.
També tenim projectes de futur com els
egames o la digitalització del món de l’esport mitjançant l’OTT. I volem aconseguir
els tres grans reconeixements que perseguim fa molts anys: el jurídic, declarant
com a servei essencial el món de l’esport;
l’institucional, mitjançant la creació d’una
conselleria d’Esports; i l’econòmic, en què
demanem l’1% del pressupost de la Generalitat dedicat a polítiques esportives centrades bàsicament en l’activitat sense
ànim de lucre.
Quina és la situació de l’esport català després de l’impacte de la pandèmia?

L’impacte del coronavirus ha estat duríssim. Vam encarregar diversos estudis que
indicaven que per cada mes que estava parat el sector esportiu representava una reducció d’ingressos d’uns 208 milions d’euros. Hi ha hagut dos tipus d’afectacions:
per una banda, les empreses tipus gimnasos privats, que ja tenen un 28% de firmes
en concurs de creditors o liquidació a
causa del coronavirus; i d’altra banda, les
empreses o entitats sense ànim de lucre,
on l’impacte ha estat menor pel fet que són
més resilients gràcies al voluntariat. Això
no vol dir que els hagi afectat menys, sinó
que aguanten millor.
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L’estudi indica que tots els mesos que ha estat tancat l’esport a Catalunya han comportat una pèrdua d’ingressos de més de
1.200 milions d’euros. Unes pèrdues que
evidentment no s’han equilibrat amb les
despeses, que no s’han pogut reduir en la
mateixa dimensió. La qual cosa ha provocat unes tensions de tresoreria brutals i, sobretot, una debilitat del sector, al qual li
costarà molt recuperar-se. La majoria de
clubs i entitats han arribat a perdre fins al
50% dels seus socis o abonats.
Preveuen recuperar la massa social perduda amb la pandèmia més controlada?

Ara s’està recuperant entre el 3% i el 5%
mensualment. Les previsions que tenim
són que almenys fins d’aquí 12 o 13 mesos
no haurem recobrat la situació anterior,
això si no tornem a tenir cap entrebanc.
Però estem convençuts que ho recuperarem tot, perquè la gent té ganes de fer esport. Malgrat que el Govern de la Generalitat ha criminalitzat l’esport durant la
pandèmia, la gent no és tonta, i molts han
vist com l’esport era clarament un element
fonamental per a la seva vida, cosa que
abans de la pandèmia no es percebia
d’aquesta manera. Només cal recordar com
durant les franges horàries d’obertura per
fer esport hi va haver gent que recuperava
vambes dels anys 60 per sortir a córrer.
La Generalitat ha criminalitzat? Creu que
es podia haver evitat un impacte tan fort
amb una gestió diferent de la pandèmia
en el món de l’esport?

Totalment. A la web Esport Segur hi ha tota
la informació i argumentacions que ho sustenten. L’esport havia de ser part de la solució i no del problema. El problema que
hem tingut és que, si bé la resta del món ha
entès l’esport com una eina per combatre
el coronavirus, tant des del punt de vista
de millora física com psíquica, i que no era
una font de contagi, a Catalunya no van fer
aquesta interpretació i es van acarnissar
enormement en el sector esportiu. Sense
atendre ni a les raons objectives ni als estudis, i desobeint recomanacions de l’ONU i
de l’OMS, que apostaven per l’esport en la
lluita contra el coronavirus. Han prohibit i
criminalitzat un sector que allà on se n’ha
fet bandera els ha anat molt millor.
La realitat és que la xifra del pressupost
de la Generalitat està molt lluny. En el
0,2%. És viable aconseguir l’1%?

Catalunya inverteix en esport per habitant
8,14 euros, que és aquest 0,2% que diu. A
França hi inverteixen 183 euros (1%), a Holanda 199 euros (1,1%), a Estònia 100 euros (1,4%) i a Suècia 256 euros (1,1%) per
habitant en polítiques esportives. Catalunya té un teixit brutal de voluntariat, que es

calcula en més de 80.000 voluntaris. Això
suposa un estalvi al Govern de 213 milions
si hagués de finançar la seva tasca, perquè
amb empreses seria impossible d’aconseguir-ho. Malgrat tot, un infrafinançament
tan bèstia i durant tants anys està provocant
un dany irreparable. Som una de les millors
regions del món en la relació inversió-resultats, però tot té un límit. I encara perquè
vam tenir la inversió dels Jocs del 92.
L’esport català ha viscut de l’efecte 92?

Durant un temps Barcelona funcionava
com a tractor del sector per la resta de Catalunya amb grans esdeveniments esportius. Això ens permetia retroalimentar-nos
de tota aquesta política de projecció internacional de la ciutat. Des de l’arribada a
l’alcaldia d’Ada Colau això s’ha abandonat.
No estem optant a competicions internacionals i no és de l’interès de l’Ajuntament de
Barcelona projectar l’esport, perquè no és
considerat un element troncal de les polítiques de l’alcaldessa. I això fa que ens estem empobrint com a sector clarament.
Hem caigut en tots els rànquings internacionals. El 2012 érem la segona ciutat del
món com a referent en esdeveniments esportius. Només amb Londres al davant,
perquè organitzava els Jocs Olímpics. I ara
cada any anem caient posicions. El futur és
molt descoratjador. No es preveu organitzar cap Mundial ni cap Europeu a Barcelona de cap esport, i no hi ha cap estratègia
de projecció internacional per part de
l’Ajuntament de Barcelona.
Aposta per la celebració dels Jocs d’Hivern Barcelona-Pirineus?

Els Jocs d’Hivern són una altra cosa que
ens sorprèn molt de la posició de l’Ajuntament de Barcelona. Perquè és qui hauria
de liderar aquest projecte. Els Jocs d’Hivern signifiquen una oportunitat des d’un
punt de vista ecològic, de justícia social i de
creixement econòmic tant per a Barcelona
com per a la resta del territori. Per això crec
que hauria de ser una aposta clara que ha
de fer Barcelona i Catalunya. Però en clau
internacional de funcionament d’uns Jocs
Olímpics, qui ha de liderar són les ciutats.
Les ciutats no poden abdicar d’aquest lideratge. I en aquest cas, Barcelona, com a
ciutat, ha abdicat del seu lideratge. Qui ho
ha estat fent des de l’arribada a l’alcaldia
d’Ada Colau és la Generalitat, però això és
una disfunció internacional. No són ni els
governs autonòmics ni els estatals els que
lideren candidatures olímpiques. Qui ho
ha de fer són les ciutats.

“La UFEC és el gran
paraigua representatiu
del tercer sector
de l’esport”
“Amb la covid hem
perdut 1.200 milions
d’ingressos i el 50%
de socis o abonats”
“El Govern de la
Generalitat ha
criminalitzat l’esport
durant la pandèmia”
Jocs d’Hivern són l’oportunitat d’obrir Barcelona als Pirineus, és a dir, a la muntanya.
És una assignatura que tenim pendent.
Perquè no pot ser que ara mateix tardis
més temps a anar de Barcelona a Puigcerdà en tren que fa 50 anys. O tenim projectes tractors com els Jocs d’Hivern que
ens resolguin la comunicació i l’obertura
de Barcelona cap al territori, o continuarem tancats i malbaratant oportunitats.
Els detractors diuen, però, que uns Jocs
no són sostenibles ni econòmicament ni
mediambientalment.

No és cert. A diferència dels Jocs Olímpics
del passat. Perquè el Comitè Olímpic Internacional ha reconegut els seus errors i n’ha
fet diagnòstic. I ha posat com a prioritats
tres eixos: el primer, l’equilibri econòmic.

Uns Jocs per al 2030 no poden suposar cap
cost per a la població. El model de negoci i
els acords ja tancats en aquests moments
garanteixen que dels 1.300 milions d’euros
que té el cost de la part operativa, el COI en
posarà 1.200 milions. En segon lloc, pel
COI ara és fonamental la sostenibilitat ecològica i social. És a dir, que no es pot fer cap
instal·lació ni cap intervenció urbanística
relacionada amb els Jocs que no tingui una
utilitat social i de compromís ecològic.
Aquesta cançó que hem sentit tant de
temps que els Jocs no són sostenibles ara
no és certa. El tercer element és la inversió
per resoldre els problemes endèmics de comunicació en transport públic entre Barcelona i els Pirineus. Tot plegat, els Jocs suposen una clara oportunitat per generar
llocs de treball, economia, compromís ecològic i justícia social.
Seria una manera d’exercir la capitalitat
del país, també?

Totalment, però el govern d’Ada Colau abdica de liderar Catalunya esportivament. I
l’esport s’ha vist expulsat de la ciutat perquè cada cop tenim menys instal·lacions
esportives per practicar esports populars,
com l’hoquei patins o el vòlei, i s’han hagut
d’anar a practicar a fora de Barcelona.
Per què?

Perquè estan tancant els col·legis o les pistes. Això de les escoles és un drama. Barcelona és la ciutat de Catalunya i del conjunt
de l’Estat amb menys proporció d’instal·lacions esportives respecte al nombre d’habitants. Això es compensava amb l’ús dels
patis dels col·legis per a la pràctica esportiva. Doncs ara l’alcaldessa Colau està
transformant en boscos els patis d’escola

Què suposarien per a Barcelona aquests
Jocs d’Hivern?

L’any 92 els Jocs Olímpics van representar
una gran transformació urbanística, però
sobretot van obrir Barcelona al mar. Els

MONTSE GIRALT

I això quins costos té en total per al sector?

Gerard Esteva davant dels escuts de les federacions catalanes esportives.
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on hi havia pistes de bàsquet, futbol, vòlei... Treuen les pistes i hi planten arbres. Si
ens sobressin les instal·lacions esportives
com a molts llocs, no passaria res. Però si
ens treuen les poques que tenim, resulta
molt perjudicial per a Barcelona. Tenen el
projecte de fer-ho en 21 patis escolars. I el
problema és el greuge acumulat, i el missatge que es dona que és que no volen projecció internacional, ni generar llocs de
treball mitjançant l’esport, ni s’entén l’esport com un element educador i vertebrador, quan l’esport a la resta del món es lliga
a valors educatius i positius.
Respecte a la Generalitat i el problema de
finançament, confia que la nova secretària general de l’Esport, Anna Caula, ho pugui revertir? S’ha perdut l’oportunitat de
tenir conselleria d’esports en aquest nou
Govern que ha incorporat departaments
nous?

Sí, és decebedor. Però també és veritat que
ERC és l’únic partit que durant la campanya
ja va dir que no faria una conselleria d’Esports. Per tant, són coherents. Però es van
comprometre a doblar el pressupost i diverses polítiques que esperarem a veure com es
desenvolupen. Estem confiats i li donem els
cent dies de rigor amb tota la voluntat de
col·laborar-hi. Tenim molts temes pendents
que hem posat sobre la taula per resoldre. I
entre ells, un de molt important, que és la
Llei de l’Esport. Nosaltres vam aportar
156.000 signatures per una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que és la que ha tingut més suport al Parlament de Catalunya.
Per sobre d’altres com l’habitatge, l’educació pública, etc., amb molta més transcendència mediàtica. Aquesta és una eina per
donar respostes a les necessitats del sector.

I l’Estat? Vostès han fet campanyes molt
dures denunciant greuges contra la legislació estatal en temes fiscals i altres que
impactaven en els clubs i entitats. Fa uns
anys van reunir tot el sector i van treure
simbòlicament targeta vermella a l’Estat.
S’han solucionat?

Una part: dels nou principals temes, quatre
estan solucionats. I la resta els estem negociant. Però, a banda, nosaltres el que hem
denunciat és que l’Estat ha abdicat de tenir
relacions amb la societat catalana del món
de l’esport. S’ha dedicat molt a la resta de
l’Estat. Aquesta relació es va perdre totalment amb el Govern del PP, i amb els socialistes fins ara tampoc ha anat gaire bé. No
pot ser que el Govern de l’Estat, que inverteix molts milions d’euros, s’hagi oblidat
sistemàticament de Catalunya.
La situació política amb el conflicte pel
referèndum de l’1-O i el creixement de
l’independentisme ha influït en aquesta
marginació? S’han vist afectades les relacions entre federacions de Catalunya i de
la resta de l’Estat dels diversos esports?

Sí, hem tingut molts conflictes. I la majoria
de forma irracional. S’ha vetat que presidents de federacions catalanes participin
en les estructures internacionals pel simple fet de ser catalans. Per exemple, ha passat en el pàdel. S’ha actuat amb molta visceralitat i de forma poc intel·ligent des
d’algunes federacions espanyoles.
Està ben representat el món federatiu català en les estructures estatals?

Va haver-hi una època en què clarament
dominàvem a nivell estatal, perquè l’esport
català representa el 40% de l’esport espanyol. Dit això, cal tenir present que hi va

“L’infrafinançament
del Govern al món
de l’esport provoca
un dany irreparable”
“Barcelona no preveu
organitzar cap Mundial
ni cap Europeu; el futur
és molt descoratjador”
“Els Jocs d’Hivern són
l’oportunitat d’obrir
Barcelona al Pirineu, com
el 92 la va obrir al mar”
haver una política d’internacionalització
de l’esport català amb representació directa. De les 71 federacions es va aconseguir el reconeixement internacional de 21.
Però això requereix finançament. I mentre
hi va haver suport econòmic, la participació internacional es va poder fer. Quan van
arribar les retallades, les federacions reconegudes es van quedar sense recursos i es
va deixar de poder participar internacionalment. Això ha fet un mal terrible i hem
quedat amb el pas canviat. Perquè a nivell
espanyol, quan tu vas directe a una internacional et tanquen la porta, però ara tampoc es pot aprofitar l’àmbit exterior. És el
pitjor dels escenaris que ens podia passar.
Tenim pendent amb el Govern parlar sobre
retornar a aquesta aposta en la projecció
internacional. I creiem que és plausible.
Vostè és el president del Comitè Olímpic
Català. En quina situació està ara?

El Comitè Olímpic Català és una entitat
que té les seves funcions molt limitades des
d’un punt de vista jurídic, però que promou els valors olímpics a Catalunya.

MONTSE GIRALT

Vostè sempre ha defensat un canvi en el
model de governança de l’esport català.
Què vol dir amb això?

Gerard Esteva, a la seu de l’UFEC, l’entitat que presideix.

El 2015 vam fer un estudi i vam analitzar
com funcionen en aquest àmbit els diversos països europeus. El que vam detectar és
que els països que funcionen millor en
nombre de practicants, resultats esportius,
promoció o satisfacció per part de la població són els que tenen un model de governança compartit. Un model de partenariat
públic-privat que s’ha utilitzat en molts altres sectors a Catalunya. I no es tracta de
les empreses amb ànim de lucre, sinó del
tercer sector associatiu esportiu. Aquest és
el model que proposem. Qui marca les polítiques són els governs, que per això són

elegits democràticament, però l’execució
nosaltres entenem que s’ha de muscular
amb totes les entitats, és a dir, federacions,
clubs, entitats sense ànim de lucre, associacions esportives, etc. El que hem d’aconseguir com a prioritat és que la majoria
dels recursos públics que es destinin al
món de l’esport, que hauria de ser l’1% del
pressupost de la Generalitat, siguin atorgats per criteris meritocràtics. Això vol dir
que hi ha d’haver elements objectius que
determinin com es reparteixen aquests recursos. Sigui en funció de promocionar
l’esport femení, infantil, de les competicions, etc. Aquest és el model que funciona a
Europa i el que proposem.
L’esport femení està tenint una projecció
cada cop més gran. Es fa tot el que cal en
aquest aspecte?

Això depèn dels esports. N’hi ha que sempre han estat molt feminitzats, com ara la
gimnàstica, el vòlei, la natació sincronitzada, la vela... El que és cert és que en els
més mediàtics i amb més recursos, com el
futbol o el bàsquet, hi ha hagut històricament una discriminació envers la dona. I
això s’ha de combatre, i ara s’està fent. Des
d’una perspectiva de pràctica esportiva,
això està creixent i s’està enfortint, i no tirarà enrere. Però nosaltres, com a UFEC,
també fem molt d’èmfasi en l’àmbit directiu. Tenim una mancança molt evident de
dirigents. No representen ni el 15% de les
juntes directives del país. A la UFEC hem
intentat donar exemple i el 40% del nostre
consell directiu són dones. I l’equip executiu està liderat per una dona, i ocupen el
60% del conjunt d’aquest òrgan. Creiem
que el Govern de la Generalitat hauria de
posar damunt la taula mesures de discriminació positiva que ens permetin aconseguir augmentar aquests índexs.
Al final se celebraran aquest any els Jocs
de Tòquio ajornats l’any passat. És precipitat? Es poden celebrar amb garanties?

La veritat és que seran uns Jocs molt estranys. Primer perquè la majoria de la població de Tòquio no els vol. Crec que és
culpa del fet que no han gestionat bé la
crisi del coronavirus i la gent està enfadada. I en segon lloc perquè pràcticament
no hi haurà públic. Està tot molt limitat a
les bombolles i no es podran veure diverses
competicions. Són els Jocs que hem de passar com sigui possible per tornar a una normalitat en els pròxims.

“La dona és majoritària
en molts esports i creix
en altres, però falten
dirigents esportives”
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Alumnos de INEFC practicando
piragüismo en el Parc Olímpic
del Segre, en la asignatura de
actividades en el medio natural.

INEFC Pirineus impulsará
el tejido económico,
demográfico y educativo
de la Seu d’Urgell

Estudiar piragüismo, esquí, BTT o equitación en la universidad ya es una realidad.
El centro INEFC Pirineus abrirá sus puertas
el curso 2021/22 con la oferta formativa y
universitaria de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Seu d’Urgell. La creación del nuevo centro responde
a la demanda de profesionales especializados en el ámbito de la actividad física y el
deporte en el medio natural.
“El deporte en la naturaleza requería ordenación, regulación y formación de profesionales cualificados. En Catalunya es un

Aspira a ser un
punto de referencia
para estudiantes
de Andorra, Francia
y el resto de Europa”

Eduard
Inglés,
director
de INEFC.
EF
C

Maria Castanyer Campins
LA SEU D’URGELL

ámbito creciente y del cual somos referentes, así que INEFC Pirineus dará respuesta
a esta necesidad”, explica el director de
INEFC, Eduard Inglés.
El grado se orienta a actividades de río y
de montaña, con especial énfasis en deportes como el piragüismo, el esquí nórdico, el
esquí alpino, el snowboard, la BTT o la hípica, junto con otras vertientes como la escalada, el barranquismo o el parapente. Además, las líneas de enseñanza personalizada
e integrativa se acogen a una formación
multidisciplinar que incluye conocimientos
como la gestión, el emprendimiento, la salud, el rendimiento o la educación.
Así, un grupo de 40 alumnos ocupará la
primera promoción de este nuevo centro universitario que empezará el curso en las instalaciones de la UNED en el Centre Cultural
Les Monges y otros espacios deportivos municipales. A partir del curso 2023/24, INEFC
Pirineus contará con instalaciones propias
de nueva construcción y subvencionadas por
el Ayuntamiento y la Diputación de Lleida.

IN

El grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
se orientará a actividades
en el medio natural

SANDRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Contingut patrocinat

Vocación de convertirse en referente
Apostar por la formación especializada y
mantener un alto nivel profesional en los
deportes de montaña son dos máximas de
INEFC Pirineus, pero el centro también tiene vocación de adoptar una dimensión internacional en el futuro de las actividades
en el medio natural y ser un punto de atracción y referencia para estudiantes de Andorra, Francia, y del resto de Europa.
“La misión es crecer en estructura para
tener más peso social y político, y eso supone
acercarnos al modelo idílico de Universidad
del Deporte. Queremos ser referentes en la
investigación y la formación dentro del ámbito del deporte, por eso hemos creado el centro universitario INEFC Pirineus, y trabajamos
en la creación de un centro de investigación.
Además, estamos rediseñando nuestra marca para conseguir proyección nacional, estatal e internacional”, apunta Inglés.
La actitud de cambio llega con una renovación en la plantilla directiva. En octubre y
en medio de la pandemia, INEFC nombró a
Eduard Inglés como nuevo director de la institución. Su plan estratégico culmina en conseguir notoriedad en todos los ámbitos que
involucren el mundo del deporte.
Valor territorial
INEFC Pirineus, centro adscrito a la Universitat de Lleida, es un proyecto apoyado por
el Govern como una apuesta por el territorio,
la formación y el deporte de montaña. Así, la
Seu d’Urgell se convierte en ciudad universitaria, una etiqueta que supone un impulso
económico y demográfico para el territorio.
“INEFC Pirineus conseguirá que jóvenes
que se tenían que ir a estudiar a la capital se
queden, y que otros interesados vengan a la
Seu. Solo eso ya rejuvenecerá la población.
Además, dotará de profesionales especializados y cualificados que nutrirán el tejido
deportivo de la ciudad, generando turismo y
actividad económica”, concluye Inglés.
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Esports Obituari

Emma Roca,
la flama que
va encendre
la traca

Cugat Comas
MATARÓ

E

n un país amb una cultura
esportiva general que anés
més enllà d’un sol esport i
d’un sol club, el seu nom
seria conegut arreu i, en
canvi, ha hagut de passar
el que massa sovint succeeix: que no és fins als obituaris que es
genera el reconeixement comú. És impossible parlar d’esport de muntanya a Catalunya sense aturar-se en la mort als 47 anys
d’Emma Roca, una de les grans pioneres,
esportista bandera, veu portentosa de l’esport femení. El mateix Kilian Jornet, que
tot i que sovint s’autoaïlla no viu en cap núvol, ho descrivia perfectament: “Una dona
que desprenia energia a dojo. Pionera en
els raids d’aventura, l’esquí de muntanya i
el trail. Investigadora incansable, bombera, organitzadora i ferma veu per a l’esport femení... La nostra generació et deu
molt”, va tuitejar de seguida. La seva rival
durant anys, Núria Picas, se sumava al record posant sobre la taula com la passió
per la muntanya i la feina, de bomberes totes dues, les va fer coincidir.
Roca, doctora en Enginyeria Biomèdica
per la Universitat Politècnica de Catalunya
i bombera del Grup d’Actuacions Especials

La dona que fa de cabirol
Normalment les coses més senzilles són
també les més extraordinàries, i els millors
invents són aquells que no necessiten cap
savi. Només qui obri camí. El món de les
curses de muntanya està en una efervescència contínua els darrers anys, tant que
fins i tot els obstacles socials de la darrera
dècada –la crisi econòmica primer, la
maleïda pandèmia després– han servit
d’accelerador del procés d’addicció a la
muntanya per a cada cop més persones.
Córrer per la muntanya ressitua l’acció atlètica a l’espai més natural, obert, feréstec
i costerut. La dona que fa de cabirol.
Òbviament ningú va ser el primer
d’anar cames ajudeu-me muntanya amunt,
però sí que se sap el nom d’algunes de les
claus que van obrir el pany de l’actual generació boom. Concretament, ella va obrir
la porta de l’equitat en un moment –fa tres
lustres– en què la masculinització de la
muntanya era patent. Encara hi ha camí
per recórrer, però el canvi de paradigma
evidencia allò que diu que els drets es reivindiquen exercint-los.
Una figura polièdrica
Que en 15 anys les llicències estatals d’esports de muntanya hagin passat de vorejar
les 70.000 a acostar-se a les 250.000 il·lustra l’esclat actual. No és culpa de ningú,
però sí conseqüència de gent com Emma
Roca. Si totes les noves generacions de trail
runners i altres denominacions anglòfones
volen ser conseqüents, pertoca d’aturar-se,
recapitular i entendre la dimensió de Roca.

ARXIU

El món de les curses de
muntanya de Catalunya
plora la mort als 47
anys d’una de les seves
pioneres. La Federació
d’Entitats Excursionistes
de Catalunya o el corredor
Kilian Jornet la recorden

(GRAE), va destacar en les curses de muntanya més emblemàtiques, així com en la
pràctica de l’esquí de muntanya i fins i tot
en les proves ciclistes de muntanya. Era
una competidora nata, curosa d’abordar
amb coneixement tots els seus reptes. Una
gran conscient de la muntanya que havia
fet vuit voltes al món en 47 anys, segons el
seu propi recompte.

L’esportista Emma Roca, en una de les curses en què va participar.

Roca va destacar en les
grans curses, en l’esquí
de muntanya i també
en proves ciclistes
Va quedar tercera a la
Ultratrail del Mont Blanc,
una de les grans proves
de l’especialitat
En 15 anys, les llicències
estatals d’esports de
muntanya han passat
de 70.000 a 250.000
La importància de la seva generació i la figura polièdrica –amb vessant científic–
que li donava un cert aire holístic en la seva
relació amb la muntanya.
Precisament la seva web –d’obligada
visita per abastar la seva trajectòria–
brinda les diferents perspectives de la seva
personalitat, i hi trobem una anotació sobre el càncer que se l’ha endut. Hi anotava:
“Veig la malaltia com un camí per al crei-

xement espiritual i personal. Començo el
dia agraïda, feliç, amb ganes de donar
amor i rebre’l”. Una lliçó de vitalisme.
Fent el símil pirotècnic en setmana de
revetlles, Emma Roca és una de les guspires que van encendre la traca actual de les
curses de muntanya, curses verticals i tota
mena d’esport de muntanya. El seu palmarès és llarg i llueix curses nacionals i internacionals. Va ser campiona de Catalunya de curses d’ultraresistència (2013),
va quedar tercera a la Ultratrail del Mont
Blanc i primera a la Ultramarató d’Escòcia
(2012). El 2010 va quedar primera del
seu grup d’edat a l’Ironman de Niça, i novena de la general. A més, va ser campiona d’Europa de marató de muntanya i
campiona de Catalunya de duatló de
muntanya, entre altres fites. En l’esquí de
muntanya també va destacar i en raids
d’aventura va ser campiona del món, d’Espanya i subcampiona d’Europa.
La Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) també piulava:
“L’Emma ha estat i serà una referent per totes aquelles que un dia han decidit començar a fer esport a la muntanya, sense cap tipus de por i lluitant pel que més els
agradava. El seu nom anirà lligat sempre a
aquells inicis dels esports de muntanya al
nostre país i a la determinació i la persistència que ens ha portat fins aquí”.
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Passatemps

MOTS ENCREUATS

LES 7 DIFERÈNCIES

Horitzontals

Verticals

1. Acció d’ofendre. Element químic radioactiu,

1. Partícula afirmativa de l’antic provençal.
Obertura d’una trapa. 2. Religiós de certs ordes,
sobretot dels mendicants. Or. 3. Clot que es fa
al voltant d’un cep. 4. Corona de rei. 5. Propi de
la zona immediatament inferior a l’alpina. 6. Planta
del gènere Allium, no conreada. Persona que clava
o dona una lata. 7. Petri. 8. Rei d’Alba Longa, fill
de Tiberí. 9. Domini de primer nivell territorial de
Sierra Leone. Distintiu propi de l’heràldica britànica.
10. Metall de la família dels lantànids, el més escàs
entre ells a l’escorça terrestre. Lloc on, segons
la mitologia clàssica, anaven les ànimes després
de la mort. 11. Exaltat. 12. Fixar la mesura d’un
subministrament. Símbol del ferro.

del grup dels halògens. 2. Sigles de Commercial
Resupply Services. Amb els ulls clucs, en femení.
3. Unir dues peces de manera que s’ajustin
perfectament. Fluix, que no té la tensió necessària.
4. Accessori arquitectònic de les esglésies destinat
a la predicació. Filla única a València. 5. Privilegi
medieval que es concedia a les places fortes o als
senyors de castells. Per tot l’... del món. 6. Post on
es posa el cànem per espadar-lo. 7. Ventall. Conjunt
format per vèrtexs units per camins o arestes.
8. Sala d’un centre docent destinada a fer-hi classes.
Manera de presentar-se o aparèixer, algú o alguna
cosa, als ulls, a l’esperit.

SUDOKU

EL LABERINT

SOLUCIONS

Difícil
Fàcil

Difícil

MOTS ENCREUATS
Horitzontals: 1. Ofensa. Àstat. 2. Crs.
Ullcluca. 3. Acoblar. Lax. 4. Trona. Pobila.
5. Recollita. Or. 6. A. Espadador.
7. Palmito. Graf. 8. Aula. Aspecte.
Verticals: 1. Oc. Trapa. 2. Frare. Au.
3. Escocell. 4. N. Onosma. 5. Subalpí.
6. All. Lata. 7. Lapidós. 8. Àcrota. P. 9. Sl.
Badge. 10. Tuli. Orc. 11. Acalorat. 12. Taxar.
Fe.

Fàcil

Montse L. Cucarella
¿Por qué es imprescindible aprobar la Ley
Trans? Es una necesidad que tenemos

como personas. ¿Por qué puede cualquiera
meterse con nuestras vidas y generarnos
estrés e inseguridad? Queremos un carnet
de identidad que nos facilite la cotidianidad. Eso nadie más lo sufre.
¿Cómo se sienten ante las discrepancias
dentro del Gobierno? Imagínate cómo nos

podemos sentir cuando la vicepresidenta
[Calvo] dice que le damos inseguridad jurídica. Eso viniendo de un Gobierno que se
hace llamar progresista y feminista.

Sabrina Sánchez

“Yo entro en baños
de mujeres desde
hace 18 años”
La cofundadora de Otras saldrá a la calle el Día del
Orgullo LGTBI bajo el lema “Los derechos humanos
no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans ya”

IGNACIO ABÓS

¿Se acabará aprobando a corto plazo?

¿Y mejoró aquí? No. Porque, a parte de
mujer trans, era migrante, y tuve que superar otra capa de presión. Aquí tuve que seguir enfrentándome a la transfobia.
¿Qué debemos reivindicar este Día del
Orgullo LGTBI? Lo que llevamos reivindi-

cando desde que Marsha y Sylvia protestaron en Nueva York el 28 de junio de hace 52
años. Las trans no tenemos acceso al mercado laboral ni a la vivienda. Queremos
que se nos escuche: con la Ley Trans para la
identificación y con la regularización del
trabajo sexual en el aspecto laboral.

¿Se siente desprotegida? El agravio viene

en las siglas. Los gais han logrado justicia
económica y nosotras no. Estamos siempre
al final. Solo quiero un sitio donde vivir; que
me dejen en paz y vivir tranquila; 52 años
después parece que vayamos para atrás.

Más les vale, es un compromiso de este Gobierno, y, si quieren nuestro voto, tienen
que cumplir sus promesas. A ver si dejan de
molestar y bloquear la ley. No tiene que
afectarles para nada. Yo entro en baños de
mujeres desde hace 18 años y lo hago para
hacer pis y arreglarme el maquillaje.

¿Qué hace falta para ir hacia delante? Em-

¿Las trans lo tienen más fácil que antes?

DESCRIMINALIZAR

Mi primer recuerdo es de cuando tenía
cinco años y vi en los dibujos animados que
un chico se convertía en chica. Me dije: “¡Yo
quiero eso!”. Las etiquetas son solo etiquetas. Tenemos que conseguir que no sea una
tragedia para las familias. Es el ser humano
que vino, qué más da si se identifica como
hombre o como mujer. Yo no pude hacer la
transición hasta primero de carrera.
¿Fue fácil realizar la transición? Nunca es
fácil. Pero tampoco es tan complicado
como me esperaba. No viví nada que pusiera en peligro mi integridad, teniendo en
cuenta que México es el segundo país con
más feminicidios. Después viajé a España
por seguridad y tranquilidad.

patía. Que nos conozcamos. La gente sigue
teniendo demasiados prejuicios.

Sabrina (Ciudad de México, 1981) es
licenciada en comunicación audiovisual por la UNAM. De cuando llegó a
España, recuerda: “Tiraba currículums,
pero cuando me pedían la documentación solo recibía un «ya te llamaremos»”. Asegura que por eso empezó
a ejercer la prostitución. Defiende que
lo hace de manera voluntaria. En 2018
cofundó el sindicato Otras para
eliminar el estigma de los trabajadores
sexuales, y para descriminalizarlos:
“Solo queremos que se reconozca
nuestro trabajo, como a cualquier
trabajador por cuenta ajena”.

